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Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse Finspångs kommun 2021 

Beskrivning av ärendet 
De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som be-
drivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lek-
mannarevisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
”Revisorernas redogörelse” som finns registrerat i ärendet (dnr KS.2022.0475). 
Revisorerna bedömer 

- att kommunstyrelsen kan verifiera att dess förvaltning bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt. Förvaltningen bedöms ha skett på ett från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen hänförlig till
nämndens förvaltning bedöms som delvis tillräcklig.

- att bygg- och miljönämnden delvis kan verifiera att dess verksamhet
utförts på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen hänförlig till
nämndens förvaltning bedöms som delvis tillräcklig.

- att sociala myndighetsnämnden inte haft en tillräcklig intern kontroll.

- att demokratiberedningen, lärandeberedningen och samhällsberedningen i
allt väsentligt har förvaltat och fullgjort det uppdrag som tilldelats dem på
ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. För om-
sorgsberedningen görs ingen bedömning då beredningen varit vilande
från och med april 2020.

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

- att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit
tillräcklig.
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- att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 

som fullmäktige fastställt samt att resultatet delvis är förenligt med de 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder 
och beredningar samt enskilda ledamöterna i dess organ. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2021. 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna revisionsberättelse för år 2021 
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Revisorerna 

Sida 1 av 2 

 

____________________________________________________________________ 

    2022-04-12 

   Till: 
   Fullmäktige i Finspångs kommun 
   organisationsnummer 212000-0423 

 

Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som be-
drivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 
lekmannarevisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räken-
skaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen kan verifiera att dess förvaltning be-
drivits på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningen bedöms ha skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen hänförlig 
till nämndens förvaltning bedöms som delvis tillräcklig. 

Vi bedömer att bygg- och miljönämnden delvis kan verifiera att dess verk-
samhet utförts på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen hänförlig 
till nämndens förvaltning bedöms som delvis tillräcklig. 

Vi bedömer att sociala myndighetsnämnden inte haft en tillräcklig intern 
kontroll. 

Vi bedömer att demokratiberedningen, lärandeberedningen och samhälls-
beredningen i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort det uppdrag som till-
delats dem på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. För 
omsorgsberedningen görs ingen bedömning då beredningen varit vilande fr o 
m april 2020. 
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Revisorerna 

Sida 2 av 2 

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kon-
troll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål som fullmäktige fastställt samt att resultatet delvis är förenligt 
med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa 
organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredo-
visning för 2021. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

Solveig Andersson och Daniel Ringqvist har på grund av jäv inte deltagit i 
granskningen av Finspångs Tekniska Verk AB. 

 
Finspång den dagen som framgår av våra elektroniska underskrifter 

 

 

Lars Erik Ramlöv Örjan Andersson Solveig Andersson  

 

 

Lars Gustafsson Daniel Ringqvist  
 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse (bilaga 1) 

De sakkunnigas rapporter (bilaga 2 – 10) 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Finspångs förvaltnings- 
och industrihus AB, Finspångs Stadsnät Finet AB, Finspångs Tekniska Verk 
AB, Vallonbygden AB samt Curt Nicolingymnasiet AB (bilaga 11 – 15) 

Revisionsberättelser från Finspångs förvaltnings- och industrihus AB, 
Finspångs stadsnät Finet AB, Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB 
samt Curt Nicolin Gymnasiet AB (16 - 20) 
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                                                       Bilaga till revisionsberättelse 
 
 
 

Sida 1 av 8 
 

    

  Till: 
                     Kommunfullmäktige i Finspångg 

  Organisationsnummer 212000-0423 
 
 
 
Revisorernas redogörelse 2021 
Under verksamhetsåret 2021 har Finspång kommuns revisorer granskat den verksam-
het som bedrivs inom kommunstyrelsens och övriga nämnders samt fullmäktiges be-
redningars ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva 
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är till-
räcklig.  
 
Revisionsledamöter för granskning av 2021 års verksamhet har varit:  
 
Larseric Ramlöv, ordf (L) 
Örjan Andersson, vice ordf (C) 
Solveig Andersson (S)  
Lars Gustafsson (S) 
Daniel Ringqvist (SD)  
 
Nedan redogörs för den verksamhet som bedrivits.  
 
Ekonomi  
Revisonens redovisar ett utfall om + 81 879 kronor vilket delvis beror på att planerade 
kurser och konferenser inte genomfördes.  
 
Sammanträden  
Under året har vi haft elva sammanträden. Vi har också träffat kommunfullmäktiges 
presidium vid två tillfällen, deltagit vid fullmäktiges sammanträden och informerat om 
revisionen och resultat i granskningar.  
 
Lekmannarevisorerna har under året haft två sammanträden med företrädare för re-
spektive företagsledning av kommunens bolag samt genomfört två möten med den auk-
toriserade revisorn.  
 
Nätverk och fortbildning  
På grund av pandemi har nätverksträffar och utbildningar blivit inställda/hållits på 
distans.  
 
Grundläggande granskning 
Träffar med representanter för kommunstyrelsen samt arbetsgrupper 
och fullmäktigeberedningar 
Under året har vi träffat företrädare för kommunstyrelsen samt för fullmäktigebered-
ningar. Vid träffarna som dokumenterats i minnesanteckningar har frågor rörande eko-
nomi, måluppfyllelse, verksamhetsuppföljning, internkontroll, aktuella frågor, framtid 
och utveckling diskuterats. På grund av pandemin har inte träffar med arbetsgrupperna 
genomförts. 
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                                                       Bilaga till revisionsberättelse 
 
 
 

Sida 2 av 8 
 

 
Bevakning av nämnder, kommunstyrelse och beredningar samt proto-
kollsgranskning 
Vi har följt verksamheterna genom att läsa protokoll och sammanträdeshandlingar 
samt tagit del av lokala mediers rapportering och lyssnat på medborgare.  
 
Rapportering har skett löpande för respektive verksamhet vid revisionens samman-
träden och iakttagelser har löpande noterats och utgjort frågeställningar i samband 
med träffar samt ingått i riskanalysen.  
 
En grundläggande granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och beredningarnas 
ansvarsutövande har genomförts genom analys av planering, budget, uppföljnings-
rapporter samt protokoll.  
 
Följande bedömningar har gjorts utifrån detta  
 
Kommunstyrelsen bedöms kunna verifiera att dess förvaltning utförts på ett ända-
målsenligt sätt. Förvaltningen bedöms ha skett på ett från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt samt med en delvis tillräcklig intern kontroll. Följande rekommen-
dationer lämnas: 
 Stärk styrningen och uppföljningen av verksamhetsmål genom att utgångsläge 

och att styrtal anges för samtliga indikatorer kopplade till verksamhetsmålen i 
Strategisk plan. 

 Tillse att tillräckliga resurser allokeras för att kunna följa upp de verksamhets-
mässiga målen för god ekonomisk hushållning i såväl delårsrapport som i års-
redovisning. Kommunfullmäktige har efter förslag från kommunstyrelsen be-
slutat om begränsad uppföljning av verksamhetsmål i delårsrapporten med fo-
kus på större avvikelser.  

 
Bygg- och miljönämnden bedöms delvis kunna verifiera att verksamheten utförts 
på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms som delvis tillräcklig. 
Nämnden saknar budgetansvar och ingen bedömning görs således av huruvida förvalt-
ningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Följande rekom-
mendationer lämnas: 
 Att nämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning av den verksamhet den en-

ligt sitt reglemente ansvarar för. Nämnden bör löpande följa upp tillsynsplaner 
och mål.  

 Att nämnden överväger att till fullmäktige lyfta frågan om nämndens budgetan-
svar. Vi bedömer att förtroendevalda, som är ansvariga för verksamheten, även 
bör ha befogenheter att styra över budgetmedel. I nuläget saknar nämnden möj-
lighet att göra ekonomiska prioriteringar för att säkerställa att verksamheten le-
vererar en tillräcklig kvalitet. Företrädesvis bör myndighetsnämnderna tilldelas 
budgetmedel motsvarande personalkostnaderna medan kommunstyrelsen be-
håller personalansvaret. 

 
Sociala myndighetsnämndens interna kontroll bedöms inte varit tillräcklig. Föl-
jande rekommendationer lämnas: 
 
 Att nämnden säkerställer en tillräcklig intern styrning (lämpligen genom upp-

rättande av verksamhetsplan och mål för sin verksamhet) och kontroll (genom 
löpande uppföljningar av verksamheten).  
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                                                       Bilaga till revisionsberättelse 
 
 
 

Sida 3 av 8 
 

 Att nämnden överväger att till fullmäktige lyfta frågan om nämndens budgetan-
svar. Vi bedömer att förtroendevalda, som är ansvariga för verksamheten, även 
bör ha befogenheter att styra över budgetmedel. I nuläget saknar nämnden möj-
lighet att göra ekonomiska prioriteringar för att säkerställa att verksamheten le-
vererar en tillräcklig kvalitet. Företrädesvis bör myndighetsnämnderna tilldelas 
budgetmedel motsvarande personalkostnaderna medan kommunstyrelsen be-
håller personalansvaret. 

 
Demokratiberedningen bedöms i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort det upp-
drag som tilldelats den på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
Beredningen bedöms inte helt ha fullgjort sitt grunduppdrag då den inte har arbetat 
aktivt med kommunfullmäktiges arbetsformer eller kommunens arbete för demokrati, 
jämställdhet och mångfald. Beredningen har delat ut demokratistipendium. Det finns 
behov av att klargöra beredningens grunduppdrag. Det särskilda uppdraget bedöms 
som fullgjort då det slutförts med en försening på grund av pandemin. 
 
Lärandeberedningen bedöms lärandeberedningen i allt väsentligt har förvaltat och 
fullgjort det uppdrag som tilldelats den på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 
intern kontroll. Beredningen bedöms inte ha fullgjort sitt grunduppdrag fullt ut då den 
inte har arbetat med att ta fram förslag till strategiska mål för det område den ansvarar 
för. Vi bedömer att beredningen har fullgjort sitt särskilda uppdrag genom att ta fram 
en ny arbetsmarknadsstrategi för kommunen som har beslutats av kommunfullmäk-
tige. 
 
Miljö- och samhällsberedningen bedöms i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort 
det uppdrag som tilldelats den på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 
kontroll. Beredningen bedöms inte helt ha fullgjort sitt grunduppdrag då det inte kan 
styrkas att beredning, granskning eller uppföljning av resultaten av verksamheten ge-
nomförts. Vi bedömer att beredningen har fullgjort sitt särskilda uppdrag genom att 
arbeta aktivt med det under året. 
 
Omsorgsberedningen har varit vilande sedan fullmäktigebeslut i april 2020. 
 
Årets fördjupade granskningar 
Resultaten av de fördjupade granskningar som genomfördes under revisionsåret 2021 
redovisas nedan i korthet. Samtliga rapporter har löpande delgivits fullmäktiges presi-
dium och finns också tillgängliga på kommunens hemsida.   
 
Granskning av ekonomistyrning inom kommunstyrelsens ansvarsområde med 
särskilt fokus på sektor social omsorg och sektor utbildning 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en 
ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om kom-
munstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den 
ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom 
granskningsområdena är tillräcklig. 
 
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ända-
målsenlig mål- och budgetprocess på en kommunövergripande nivå samt att kommun-
styrelsen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksam-
het den ansvarar för. Genomförd granskning visar att det finns en dokumenterad mål- 
och budgetprocess samt dokumenterade regler för ekonomistyrning för Finspångs 
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                                                       Bilaga till revisionsberättelse 
 
 
 

Sida 4 av 8 
 

kommun. Vidare framgår att det finns en dokumenterad resursfördelningsmodell som 
tar hänsyn till ett flertal faktorer som påverkar verksamheternas förutsättningar (ex-
empelvis socioekonomiska faktorer). Den genomförda enkäten visar dock att det finns 
ett behov av att säkerställa att ovan nämnda dokument är förankrade och kända i orga-
nisationen. Vi kan även konstatera att det inte tydligt framgår hur resursfördel-
ningsmodellen tar hänsyn till de av fullmäktige uppsatta målen för verksamheten.  
 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

- Säkerställ att resursfördelningsmodellen kommuniceras i organisationen för att 
öka förståelsen för denna.  

- Se över möjligheterna att tydliggöra kopplingen mellan de av fullmäktige upp-
satta målen för verksamheten och tilldelade medel i kommunens resursfördel-
ningsmodell. 

- Se över och säkerställt att attestreglementet är fortsatt aktuellt. 
- Säkerställ att arbetet att se över prognosarbetet och prognossäkerheten färdig-

ställs för en förbättrad prognossäkerhet. 
- Säkerställ att de underlag som lämnas i samband med prognoserna är tillräck-

liga och ger tillräcklig kunskap för att kunna fatta välgrundade beslut och vidta 
nödvändiga åtgärder. 

- Analysera enkätresultatet för att identifiera ytterligare utvecklingsmöjligheter 
kopplat till mål- och budgetprocessen. 

 
Granskning av personal- och kompetensförsörjning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens åtgärder avse-
ende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga.  
 
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ända-
målsenlig personal- och kompetensförsörjning.  
 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

- Säkerställ att samtliga sektorer har upprättade personal- och kompetensför-
sörjningsplaner i enlighet med de styrande dokumenten samt att dessa revide-
ras efter behov.  

- Säkerställ att ansvarsfördelningen avseende personal- och kompetensförsörj-
ningen är tydliggjord inom hela organisationen. 

- Säkerställ en systematisk och strukturerad uppföljning av strategi, handlings-
plan och kompetensförsörjningsplan. 

- Säkerställ att samtliga medarbetare har individuella utvecklingsplaner i enlighet 
med Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats och personal- 
och kompetensförsörjningsplanen. 
 

Granskning av kommunstyrelsens styrning i grundskolan avseende trygghet 
och studiero samt elevernas kunskapsresultat 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, i egenskap av 
huvudman för grundskolan, säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete 
inom grundskolan avseende elevers trygghet och studiero samt kunskapsresultat.   
 
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen ej har säkerställt att det finns ett 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan avseende elevers trygg-
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                                                       Bilaga till revisionsberättelse 
 
 
 

Sida 5 av 8 
 

het och studiero samt kunskapsresultat. Vidare bedöms den interna kontrollen inte 
helt som tillräcklig. 
 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

- Behandla och anta sektor utbildnings verksamhetsplan, i syfte att fast-
ställa riktning inför kommande läsår. 

- Säkerställa att det sker en enhetlig dokumentation av det systematiska kvali-
tetsarbetet på enhets- och huvudmannanivå som omfattar uppföljning och ana-
lys av eventuella skillnader i elevernas kunskapsresultat mellan skolenheter, 
elever och ämnen samt uppföljning och analys avseende trygghet och studiero. 
Dokumentationen bör även omfatta elever i årskurs 1 - 3. 

- Säkerställa att rapporteringen till kommunstyrelsen avseende det systematiska 
kvalitetsarbetet planeras i tid så att styrelsen utifrån resultatet kan vidta åtgär-
der i närtid.  

- Säkerställ att väsentlig information om grundskolan kommer hela kommunsty-
relsen (huvudmannen) till del. 

- Säkerställa att åtgärder vidtas i de fall brister uppmärksammas. 
 
Granskning av hanteringen av ny genomfartsled 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att hante-
ringen av ny genomfartsled bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Den samlade bedömningen utifrån genomförd granskning är att kommunstyrelsen del-
vis säkerställt att hanteringen av ny genomfartsled har bedrivits på ett ändamålsenligt 
sätt. 
 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

- Fortsätt att utveckla och sedermera implementera det pågående arbetet med att 
systematisera det interna och externa kommunikationsarbetet för samhällsut-
vecklingsprojekt som kan anses vara av allmänt intresse. Det är ett lovvärt steg 
att utverka en kommunikationsplan med periodiserad avrapportering och revi-
dering i likhet med det arbetsmaterial vi har tagit del av. 
 

- Att samhällbyggnadsförvaltningen i likhet med de åtgärder och arbete som på-
börjats avseende kommunikationsinsatser utverkar ett dokumenterat systema-
tiskt riskanalysarbete för denna typ av samhällsbyggnadsprojekt. Riskanalysar-
betet bör vara en integrerad del av planerings- och genomförandefasen av alla 
samhällsbyggnadsprojekt och tydligt knyta an till projektspecifika kommunikat-
ionsplaner. 
 

- Att samhällsbyggnadsförvaltningen integrerar en dokumenterad nyckelintres-
sentanalys under planeringsfasen av samhällsbyggnadsprojekt för att säker-
ställa att intressenter och medborgare tillhandahåller relevant och tillbörlig in-
formation om framdrift av samhällsutvecklingsprojekt, samt för de fall detta 
inte är möjligt får information om varför så är fallet.  

 
Granskning delårsbokslut 2021  
Det har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att del-
årsbokslutet för Finspångs kommun inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vissa avvikelser görs, men dessa bedöms 
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ej som materiella. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att upp-
fyllas för år 2021. 

Det har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som full-
mäktige fastställt i budget 2021. 

Det har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med verksamhetsmålen som 
fullmäktige fastställt i budget 2021. 

 
Granskning god ekonomisk hushållning 2021 
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte fram-
kommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle 
vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte fram-
kommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle 
vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  
 
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade målupp-
fyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Denna kan dock förtydligas 
avseende i vilken grad målen sammanfattningsvis har uppnåtts. 
 
Granskning årsredovisning 2021 
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredo-
visning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verk-
samhet.  
 
PwC:s bedömning efter genomförd granskning är följande: 

- räkenskaperna är i allt väsentligt är rättvisande 
- resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och sammanställda rä-

kenskaper är upprättade enligt LKBR (lag om kommunal bokföring och re-
dovisning) samt följer god redovisningssed 

- förvaltningsberättelse och noter samt drift- och investeringsredovisning är 
upprättade enligt LKBR och följer god redovisningssed 

 
För ytterligare information se bifogad bilaga, Granskning av årsredovisning 2021. 
 
Lekmannarevision 

Kommunrevisorerna är av fullmäktige även utsedda till lekmannarevisorer för Fin-
spångs förvaltnings- och industrihus AB, Finspångs stadsnät Finet AB, Finspångs Tek-
niska Verk AB, Vallonbygden AB samt Curt Nicolin Gymnasiet AB.  
 
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontrollera att verksam-
heten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Resultatet av granskningarna pre-
senteras i särskilda granskningsrapporter för de aktuella bolagen som bifogas i bilagor 
till revisionsberättelsen.  
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Under året har lekmannarevisorerna för respektive bolag träffat VD, auktoriserad revi-
sor samt styrelserepresentanter. Vid träffarna har bl a frågor rörande ekonomi, mål-
uppfyllelse, ägardirektiv, intern kontroll samt aktuella frågor diskuterats.  
 
Grundläggande granskning har genomförts av bolagen Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB, Finspångs Stadsnät Finet AB, Finspångs Tekniska Verk AB, Vallon-
bygden AB. Samtliga bolagsstyrelser bedöms i rimlig grad kunna verifiera att bolagens 
respektive verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Följande bedömningar och iakttagelser från granskningen enligt nedan: 
 

- Styrelsen för Finspångs förvaltnings- och industrihus AB bedöms 
delvis kunna verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden 
har varit tillräcklig. Vi noterar att någon bedömning av måluppfyllelsen för 
fastställda prioriterade uppdrag inte görs vid slutet av året. Styrelsen re-
kommenderas att säkerställa en tillräcklig uppföljning av den verksamhets-
mässiga måluppfyllelsen samt att ange konkreta aktiviteter eller målvärden 
för uppdragen. 
 

- Styrelsen för Finspångs Stadsnät Finet AB bedöms i rimlig grad kunna 
verifiera att den interna kontrollen och ändamålsenligheten varit tillräcklig.  

 
- Styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB bedöms kunna verifiera att 

den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig. Styrel-
sen har inte vid årets slut genomfört måluppfyllelse för prioriterade uppdrag 
varför bedömning inte kan verifieras om verksamheten skötts på ett ända-
målsenligt sätt. Styrelsen rekommenderas att fastställa delmål för långsik-
tiga mål för att öka mätbarheten samt att säkerställa en tillräcklig återrap-
portering av verksamhetens resultat inklusive bedömning av måluppfyllel-
sen hos fastställda mål.  
 

- Styrelsen för Vallonbygden AB bedöms i rimlig grad kunna verifiera att 
den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig. Vid 
årets slut görs ingen bedömning av måluppfyllelsen för fastställda mål var-
för bedömning om bolagets ändamålsenlighet inte kan bedömas. Styrelsen 
rekommenderas tillse att delmål fastställs för långsiktiga mål för att öka 
mätbarheten samt att säkerställa en tillräcklig uppföljning av den verksam-
hetsmässiga måluppfyllelsen.  
 

 
Finspång den dagen som framgår av våra elektroniska underskrifter 

 

 
 
Larseric Ramlöv       Örjan Andersson             Solveig Andersson 
 
 
 
 
Lars Gustafsson         Daniel Ringqvist  
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om års-
redovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats 

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
  

Resultaträkning Ja 
  

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska 
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför 
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av 
årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovis-
ning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksam-
het. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 
kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-06 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-27. Rapportens innehåll har 
sakgranskats av ekonomichef/redovisningsansvarig.  
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Granskningsresultat 
 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser 
noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 
noterats.  

Vi noterar att kommunen nu har anpassat redovisningen till RKR R5 Leasing och 
redovisar hyror med längre kontrakt än fem år som finansiell leasing. Bilar med 
leasingavtal som omfattar tre år redovisas som operationell leasing, medan fordon med 
fem år som leasingkontrakt redovisas som finansiell leasing. Det sistnämnda finns i den 
sammanställda redovisningen. Förändringen och dess påverkan på redovisningen 
beskrivs i redovisningsprinciperna och redovisningen har justerats för 2020. Vi kommer 
att följa utvecklingen av praxis avseende leasing. 

 
Vi noterar att det inte har fonderats några ytterligare medel avseende generalschablon 
från Migrationsverket under 2021. Återstående medel planeras upplösas under 2022 
och 2023. Bidraget ska upplösas direkt när det erhålls enligt RKR R2 Intäkter. 
Återstående belopp uppgår till 12,0 mnkr vilket vi bedömer som ej väsentligt.  
 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande. 

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven i allt väsentligt enligt LKBR och RKRs 
rekommendation R14. 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende att det saknas tidpunkt för tilläggs-
beslut. Förklaring finns dock att detta sker genom beslut i kommunstyrelsen eller på 
delegation vid många tillfällen under året och vilken typ av ändamål som besluten avser. 
Summan av tilläggsbesluten redovisas tydligt i tabell.  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 
R14 med undantag som kommenteras nedan. 

Kommunen avviker mot god sed avseende svårighet att stämma av beloppen som är 
ombudgeterade från 2020 samt att det saknas tidpunkt för när tilläggsbelopp beslutats. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredo-
visningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. Vissa 
avvikelser finns dock som beskrivs i ovan. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper. 

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs 
rekommendationer.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. Vissa avvikelser finns som kommenteras ovan i 
rapporten.  

Annan information 

Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 4 - 7.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 4 - 7 i alla väsentliga avseenden med övriga 
delar i årsredovisningen.  
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        2022-04-12  

   

Susanne Lindberg      
___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Finspångs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 12 
december 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten 
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 
2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Denna kan dock 
förtydligas avseende i vilken grad målen sammanfattningsvis har uppnåtts. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 
 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av kommunens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-06 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-27. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef/redovisningsansvarig. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt 2021 - 2023 Strategisk plan, mål och indikaorer för 
hållbarhet och utveckling. Budget 2021. Denna innehåller ett antal finansiella mål och 
verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens sex finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att alla sex 
finansiella mål är uppfyllda. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Årets resultat (före 
balanskravsutredning) ska 
årligen uppgå till två procent av 
skatteintäkter, generella 
statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 
För 2021 beslutades att sänka 
målet till 1 procent. 

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

Målet är uppfyllt. 

Kommunens eget kapital ska 
inflationssäkras. 

Årets resultat uppgick till 8,8 
procent av eget kapital. 
Inflationen (KPI) låg på 0,5 
procent. 

Målet är uppfyllt. 

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

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

Målet är uppfyllt. 

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

Verksamhetens nettokostnader 
ökade med 3,7 procent. 
Skatteintäkter och statsbidrag 
ökade med 4,9 procent. 

Målet är uppfyllt. 

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

Självfinansieringsgraden ppgår 
till över 100 procent vilket 
innebär att kommunen själv kan 
finansiera samtliga investeringar. 

Målet är uppfyllt. 

Kommunens skattesats ska vara 
oförändrad. 

Skattesatsen är oförändrad. Målet är uppfyllt. 
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Mål för verksamheten 

I förvaltningsberättelsen redovisas en avstämning av verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning. Kommunen utgår från målen i Agenda 2030 och har tagit fram 
en lokal tolkning för respektive mål. Kommunen bedömer att resultatet har överträffat 
förväntningarna i åtta av de sjutton målen (grön markering). Sju mål bedöms som att 
resultaten ligger i linje med förväntningarna för året (gul markering) och två mål bedöms 
som att den förväntade utvecklingen inte nåtts (röd markering).  Beskrivning av arbetet 
med målen, kommunens bidrag för respektive mål och indikatorer för respektive mål 
redovisas i separat del av årsredovisningen. Vi bedömer den samlade avstämningen 
och bedömningen som redovisas i förvaltningsberättelsen.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 
2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade målupp-
fyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Denna kan dock förtydligas 
avseende i vilken grad målen sammanfattningsvis har uppnåtts. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Samtliga sex finansiella mål 
har uppnåtts 

 

Verksamhetsmål Delvis 
De 17 målen i Agenda 2030 
ligger till grund för kommunens 
verksamhetsmål. Åtta mål 
bedöms som uppfyllda, sju mål 
som delvis uppfyllda och två 
mål som ej uppnått 
 

 

 

 
2022-04-11 

Susanne Lindberg      
___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Finspångs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2021-
12-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som 
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Bedömning  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens krav 
och god redovisningssed? 

Ja 

I allt väsentligt har delårsrapporten upprättats 
enligt lagens krav och god redovisningssed. 
Avvikelse finns främst på två punkter, gällande 
redovisning av finansiell leasing och tidigare 
erhållet bidrag för flyktingmottagande. 

 

Är resultaten i delårs-
rapporten förenliga med de 
av fullmäktige fastställda 
målen för god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. finns 
förutsättningar att målen 
kommer att uppnås? 

Delvis 

Fem av sex finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning bedöms som möjliga att uppnå. 
Målen för verksamheten bedöms som delvis 
möjliga att nå under året. Fyra av sjutton mål 
bedöms gröna, ett mål bedöms rött och tolv 
mål bedöms som gula.  

 

 

Rekommendationer 
 

● Genomför rättelse av statsbidrag från Migrationsverket som hör till tidigare år och 
som fortfarande finns på balansräkning. 

● Genomgång av leasingåtagande görs till årsredovisningen så att kraven enligt RKR 
R5  Leasing uppfylls. 

● Redovisningen av målen för verksamhet görs något utförligare, samt någon form av 
underlag till bedömning för respektive mål redovisas. Denna kan vara kortfattad. Det 
bör också framgå någonstans att dessa mål är verksamhetens mål för god 
ekonomisk hushållning. 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårs-
rapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska 
lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Revisionskriterier 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 
upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 
väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-06 och 
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-10-20. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.  
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 
perioden uppgår till 75,7 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid 
till fullmäktige. 

Kommunen avviker mot god sed avseende följande: 

- Kommunen redovisar all leasing som operationell leasing. Kommunen har inte gått 
igenom samtliga hyres- och leasingavtal för att fastställa vilka som ska redovisas 
som finansiell leasing enligt RKR R5 Leasing. Detta bör göras till årsredovisningen 
och kommunen har aviserat att man har för avsikt att göra detta. Förhållandet 
kommenteras i redovisningsprinciperna.  

- Redovisning av bidrag avseende generalschablon från Migrationsverket finns bokfört 
på balansräkningen för tidigare år. Beloppet uppgår till 18,3 mnkr i delårsrapporten. 
Bidraget ska resultatföras direkt när det erhålls enligt RKR R2 Intäkter. Förfarandet 
beskrivs i redovisningsprinciperna.  

- Semesterlöneskulden och skuld för outtagen övertid har inte periodiserats och redo-
visningsprinciperna är därmed inte samma som i årsredovisningen. Vi har inte be-
dömt hur stor denna uppbokning bör vara. Detta påpekas i redovisningsprinciperna.  

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är upp-
rättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vissa avvikelser 
finns, men vi bedömer ej dessa som så väsentliga att det påverkar den sammanfattande 
bedömningen. Justering bör dock göras till årsredovisningen enligt rekommendationer. 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021. 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021 (2021-2023 
Strategisk plan, Mål och indikatorer för hållbarhet och utveckling. Budget 2021). 

Av redovisningen framgår att fem av sex av de finansiella målen prognostiseras att 
uppfyllas. Det mål som inte bedöms komma att uppfyllas avser att verksamhetens 
nettokostnader inte ska öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning.  

Verksamhetsmålen antogs 2020 och det är 17 mål som är formulerade som olika 
visioner som kommunens verksamheter tillsammans ska sträva mot och beakta under 
de närmaste tio åren. De utgår från de globala målen för hållbar utveckling. Det framgår 
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varken i strategisk plan eller delårsrapport att de också är mål för god ekonomisk hus-
hållning. De redovisas endast med den rubrik respektive globalt mål har. Det redovisas 
indikatorer för tio mål. Det framgår inte till vilket/vilka mål respektive analys av 
indikatorer hör. Bedömning redovisas för alla målen. Denna är oförändrad sedan års-
redovisningen 2020 och bedöms inte förändras till årsredovisningen 2021. Bakgrunden 
till detta är att fullmäktige i § 97/2021 har fattat beslut om att förvaltningen under 2021 
ska fokusera på att implementera målen och utföra de prioriterade uppdragen och inte 
uppföljning. Orsaken är att förvaltningen fått en semesterskuld till andställda under 
pandemåret samt att utredningar och utvecklingsarbete har fått stå tillbaka. Den 
redovisning som lämnas är att fyra mål bedöms som gröna, d.v.s. kommunens resultat 
bedöms överträffa förväntningarna. Ett mål bedöms som rött då man bedömt att 
kommunen har tagit ett kliv tillbaka, delvis p.g.a. rådande världsförhållande. Övriga mål 
har bedömts som gula. Indikatorer som är baserade på statistik för respektive har 
uppdaterats efter årsredovisningen och ingår i redovisningen i delårsrapporten. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognos-
tiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fast-
ställt i budget 2021 för fem av de sex målen. Någon samlad bedömning lämnas inte för 
de finansiella målen. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognos-
tiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som full-
mäktige fastställt i budget 2021. Någon samlad bedömning lämnas inte. Målen är 
mycket knapphändigt redovisade och det framgår inte till vilket mål respektive indikator 
som redovisas hör. Fullmäktige har fattat beslut om att inte genomföra någon uppfölj-
ning av verksamhetsmålen för Agenda 2030 till delårsbokslutet. Vi bedömer utifrån den 
information som lämnas i delårsrapporten. 
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Rekommendationer 
● Genomför rättelse av statsbidrag från Migrationsverket som hör till tidigare år och 

som fortfarande finns på balansräkning. 

● Genomgång av leasingåtagande görs till årsredovisningen så att kraven enligt RKR 
R5  Leasing uppfylls. 

● Redovisningen av målen för verksamhet görs något utförligare, samt någon form av 
underlag till bedömning för respektive mål redovisas. Denna kan vara kortfattad. Det 
bör också framgå någonstans att dessa mål är verksamhetens mål för god 
ekonomisk hushållning. 

 

2021-10-04 

 

 
 
Susanne Lindberg   Annika Hansson 

__________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare    Granskningsansvarig 

 

 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Finspångs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 14 juni 
2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar 
av denna rapport.  
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Sammanfattning   
PwC   har   på   uppdrag   av   de   förtroendevalda   revisorerna   genomfört   en   granskning   av   
personal-   och   kompetensförsörjning.   Syftet   med   granskningen   har   varit   att   bedöma   om   
kommunstyrelsens   åtgärder   avseende   personal-   och   kompetensförsörjning   är   
ändamålsenliga.   Efter   genomförd   granskning   är   vår   sammanfattande   revisionella   
bedömning   att   kommunstyrelsen    inte   helt    säkerställt   en   ändamålsenlig   personal-   och   
kompetensförsörjning.     

Den   sammanfattande   bedömningen   baseras   på   följande   bedömning   av   revisionsfrågor.   
Bedömningen   återfinns   i   sin   helhet   under   respektive   revisionsfråga.   

2   

Revisionsfråga   Kommentar     

Säkerställer   
kommunstyrelsen   
att   det   finns   mål   
och   strategier   
utformade   för   
personal-   och   
kompetensförsörjni 
ng?   

Delvis   uppfyllt   
Finspångs   kommun   har   
kommunövergripande   mål,   strategi   
samt   en   personal-   och   
kompetensförsörjningsplan   för   
sektorernas   gemensamma   
utmaningar.   Vi   noterar   att   vissa   
sektorer   inte   upprättat   personal-   och   
kompetensförsörjningsplaner   för   att   
hantera   sektorns   specifika   
utmaningar.   

 

Finns   en   
ansvarsfördelning   
fastställd   avseende   
personal-   och   
kompetensförsörjni 
ng?   

Delvis   uppfyllt   
Det   finns   en   tydlig   och   formell   
ansvarsfördelning   avseende   
personal-   och   kompetensförsörjning.   
Aktuell   delegationsordning   finns.   Av   
enkätsvaren   framkommer   att   ansvaret   
inte   upplevs   lika   tydligt   bland   
cheferna.   

 

Sker   ett   
erfarenhetsutbyte   
mellan   sektorerna   
avseende   
personal-   och   
kompetensförsörjni 
ng?   

Ej   uppfyllt  
Vi   bedömer   att   det   i   nuläget   inte   sker   
något   strukturerat   erfarenhetsutbyte   
mellan   sektorerna   gällande   personal-   
och   kompetensförsörjning.    
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Rekommendationer  
Efter   genomförd   granskning   lämnas   följande   rekommendationer   till   kommunstyrelsen:   

- Säkerställ   att   samtliga   sektorer   har   upprättade   personal-   och   
kompetensförsörjningsplaner   i   enlighet   med   de   styrande   dokumenten   samt   att   dessa   
revideras   efter   behov.     

- Säkerställ   att   ansvarsfördelningen   avseende   personal-   och   kompetensförsörjningen   
är   tydliggjord   inom   hela   organisationen.   

- Säkerställ   en   systematisk   och   strukturerad   uppföljning   av   strategi,   handlingsplan   och   
kompetensförsörjningsplan.   

3   

Genomför   
kommunstyrelsen   
uppföljningar  
avseende   
personal-   och   
kompetensförsörjni 
ng   och   fattas  
beslut   om   åtgärder   
vid   behov?   

Delvis   uppfyllt   
Delårsrapporter   och    årsredovisning   
ger   en   övergripande   sammanställning   
av   den   samlade   personal   och   
kompetensförsörjningen   i   kommunen.   
Dock   kan   uppföljningen   utvecklas   då   
den   inte   tydligt   redogör   för   
personalarbetet   för   respektive   sektor.     
  

Vår   granskning   visar   att   
kommunstyrelsen   fattar   åtgärder   om   
personal-   och   kompetensförsörjning   
vid   behov.     

 

Finns   etablerade   
samarbeten   med   
universitet   och   
högskolor   för   att   
stärka   arbetet   med   
personal-   och   
kompetensförsörjni 
ng?   

Uppfyllt   
Det   finns   flera   samarbeten   med   
Linköpings   universitet   för   att   stärka   
arbetet   med   personal-   och   
kompetensförsörjning.   Det   finns   både   
kommunövergripande   samarbeten   
som   sektorspecifika.   

 

Genomförs   
aktiviteter   för   att   
utveckla   
kommunens   
varumärke   som   
arbetsgivare?   

Delvis   uppfyllt   
Det   pågår   ett   arbete   med   att   utveckla   
arbetsgivarvarumärket.   Dock   visar   
vårt   enkätresultat   att   det   inte   upplevs   
genomföras   tillräckligt   med   åtgärder   
inom   området.   Flera   förmåner   har   
tagits   fram   för   att   skapa   
förutsättningar   för   nöjda   medarbetare.   
En   majoritet   av   cheferna   kan   
rekommendera   kommunen   som  
arbetsgivare.   
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- Säkerställ   att   samtliga   medarbetare   har   individuella   utvecklingsplaner   i   enlighet   med   
Strategi   för   Finspångs   kommun   som   attraktiv   arbetsplats   och   personal-   och   
kompetensförsörjningsplanen.   

- Säkerställ   att   rutin   för   avgångssamtal   ses   över   och   att   information   från   
avgångssamtal   sammanställs   och   analyseras   som   ett   redskap   för   att   utveckla   
kommunens   arbetsgivarerbjudande.   

- Att   utveckla   arbetet   avseende   erfarenhetsutbytet   mellan   sektorerna   kopplat   till   
personal   och   kompetensförsörjning.     
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1.Inledning   
1.1   Bakgrund   

Under   de   senaste   tio   åren   har   Sveriges   kommuner   i   snitt   rekryterat   60   000   nya   
medarbetare   varje   år   enligt   uppgift   från   SKR.   De   demografiska   förändringarna,   där   
bland   annat   de   äldre   åldersgrupperna   ökar,   innebär   att   behoven   av   att   rekrytera   nya   
medarbetare   kommer   att   öka   än   mer   framöver.   Samtidigt   genererar   även   
pensionsavgångar   och   personalomsättning   ett   rekryteringsbehov.   Mot   denna   bakgrund   
blir   personal-   och   kompetensförsörjning   ett   område   som   blir   allt   viktigare   för   
kommunerna   för   att   klara   leveransen   av   välfärdstjänster   inom   bla   skola,   teknisk   
verksamhet   samt   vård-   och   omsorg.   

För   att   möta   utmaningarna   krävs   att   kommunen   är   attraktiv   som   arbetsgivare   både   för   
att   attrahera   nya   medarbetare   men   även   för   att   behålla   de   medarbetare   som   redan   är   
anställda.   En   viktig   grund   för   arbetet   är   att   det   finns   ett   tydligt   ansvar   inom   
organisationen   för   personal-   och   kompetensförsörjningen,   att   det   finns   strategier   att   utgå   
ifrån   samt   mål   som   styr   arbetet   och   riktningen.   Strategierna   behöver   omsättas   i   
aktiviteter   som   löpande   följs   upp.   

Revisorerna   i   Finspångs   kommun   har   utifrån   en   väsentlighets-   och   riskanalys   funnit   det   
relevant   att   under   år   2021   granska   kommunstyrelsens   arbete   med   personal-   och   
kompetensförsörjning.   

1.2   Syfte   och   revisionsfrågor   

Syftet   med   granskningen   är   att   bedöma   om   kommunstyrelsens   åtgärder   avseende   
personal-   och   kompetensförsörjning   är   ändamålsenliga.   

För   att   uppnå   syftet   med   granskningen   kommer   följande   revisionsfrågor   att   besvaras:   

1. Säkerställer   kommunstyrelsen   att   det   finns   mål   och   strategier   utformade   för   
personal-   och   kompetensförsörjning?   

2. Finns   en   ansvarsfördelning   fastställd   avseende   personal-   och   
kompetensförsörjning?   

3. Sker   ett   erfarenhetsutbyte   mellan   sektorerna   avseende   personal-   och   
kompetensförsörjning?   

4. Genomför   kommunstyrelsen   uppföljningar   avseende   personal-   och   
kompetensförsörjning   och   fattas   beslut   om   åtgärder   vid   behov?   

5. Finns   etablerade   samarbeten   med   universitet   och   högskolor   för   att   stärka   arbetet   
med   personal-   och   kompetensförsörjning?   

6.   Genomförs   aktiviteter   för   att   utveckla   kommunens   varumärke   som   arbetsgivare?   
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1.3   Revisionskriterier   

Revisionskriterierna   utgörs   av   policydokument   samt   andra   förekommande   styrdokument   
som   exempelvis   personalekonomisk   redovisning   kopplat   till   personal-   och   
kompetensförsörjning.   

1.4   Avgränsning   

Granskningen   avser   kommunstyrelsen   samt   revisionsåret   2021.   

1.5   Metod   

Granskningen   har   utförts   genom   intervjuer   och   analys   av   för   granskningen   relevanta   
dokument   och   underlag   såsom   dokumenterade   uppföljningar,   kommunstyrelsens   
protokoll   avseende   beslut   med   bäring   på   personal-   och   kompetensförsörjning   och   
underliggande   handlingar.     

Intervjuer   har   genomförts   med:   

● HR-chef   
● Sektorschef   vård-   och   omsorg   
● Sektorschef   samhällsbyggnad   
● Fackliga   företrädare   

En   webbenkät   har   skickats   till   samtliga   chefer   med   frågor   relaterat   till   förutsättningar   för   
personal-   och   kompetensförsörjning.   Totalt   har   87   chefer   tagit   del   av   enkäten,   71   chefer   
har   besvarat   enkäten,   motsvarande   en   svarsfrekvens   på   ca   82   procent.   16   chefer   har   
inte   besvarat   enkäten.     

Ett   utkast   av   rapporten   har   sakgranskat   av   de   intervjuade.   

  

  

  

  

6   
42



  
  

 

2.   Iakttagelser   och   bedömningar   
I   följande   avsnitt   redovisas   de   iakttagelser   och   bedömningar   som   vi   gjort   kopplat   till   
respektive   revisionsfråga.   I   samband   med   granskningen   har   en   webbenkät   skickats   ut   
till   samtliga   chefer.   Utfallet   av   enkäten   redovisas   under   respektive   kontrollmål.   I   bilaga   
redovisas   bakgrundsuppgifter   till   respondenterna   i   enkäten   som   exempelvis   antal   år   
som   chef,   antal   underställda   medarbetare   med   mera.   

2.1   Säkerställer   kommunstyrelsen   att   det   finns   mål   och   strategier   
utformade   för   personal-   och   kompetensförsörjning?   
Iakttagelser   

Finspång   kommuns   övergripande   styrdokument   för   kompetensförsörjning   är:   
- Strategi   för   Finspångs   kommun   som   attraktiv   arbetsplats   
- Personal-   och   kompetensförsörjningsplan     
- Personalpolitiskt   program     

Strategi   för   Finspångs   kommun   som   attraktiv   arbetsplats    är   fastställd   av   
kommunfullmäktige   2020-05-13   §   111.   Syftet   med   strategin   är   att   skapa   en   gemensam   
målbild   för   kommunen   som   gör   det   möjligt   att   attrahera,   behålla   och   utveckla   
personalresurser   på   bästa   sätt.   Enligt   strategin   ska   det   vara   störst   fokus   på   bristyrken   
och   kompetenser   som   är   svåra   att   rekrytera.     

Strategin   har   kompletterats   med   en   handlingsplan:    Handlingsplan   attraktiv   arbetsplats ,   
som   innehåller   konkreta   aktiviteter   under   åren   2020-2021   inom   områdena:     
● arbetsgivarvarumärke   
● fokus   på   målgrupper   som   är   svåra   att   rekrytera   och   marknadsföringsaktiviteter   
● studentaktiviteter   
● mässor   
● Finspångs   kommuns   kommunikationskanaler   och   karriärvägar.     

Handlingsplanen   anger   ansvar,   tidsplan,   kostnader   och   effektmål   för   aktiviteterna   inom   
respektive   område.   I   vissa   intervjuer   uppges   att   strategin   ännu   inte   helt   genomsyrar   
organisationen   i   och   med   att   den   antogs   under   2020.   Av   intervjuer   framgår   att   inte   alla   
har   kännedom   om   den   övergripande   handlingsplanen.     

Personal-   och   kompetensförsörjningsplanen    fastställd   av   kommunstyrelsen   2020-02-12   
§   44   syftar   till   att   säkerställa   att   Finspångs   kommun   har   en   god   försörjning   av   personal   
och   kompetens   för   sina   verksamheter   framåt.   De   utmaningar   som   är   specifika   för   
sektorerna   ska   hanteras   inom   respektive   sektorer.   Sektorerna   ska   själva   ta   fram   
åtgärder   för   att   säkerställa   att   planen   efterföljs.   Vi   har   tagit   del   av   utbildningssektorns   
kompetensförsörjningsplan   samt   ett   utkast   av   sektor   samhällsbyggnads   
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kompetensförsörjningsplan   som   är   under   framtagande.   Sektor   utbildnings   plan   ska   
följas   upp   på   varje   sektors   ledningsgrupp   och   samverkansgrupp   månadsvis.   Planen   är   
framtagen   tillsammans   med   fackliga   företrädare.   Av   intervjuerna   framgår   att   inte   alla   
sektorer   upprättat   kompetensförsörjningsplaner   utifrån   rådande   läge   med   Covid-19.     

Utifrån   intervjuer   framgår   att   kompetens-   och   rekryteringsbehov   inte   heller   kartläggs   och   
följs   upp   genom   kompetensförsörjningsplanen.   Vissa   intervjuade   menar   att   närmsta   chef   
har   detta   dokumenterat   medan   andra   chefer   menar   att   det   kartläggs   via   andra   
dokument.   Ett   exempel   är   för   vård   och   omsorg   som   följer   upp   sina   medarbetares   
kompetens   genom   äldreplan.   

Av   personal-   och   kompetensförsörjningsplanen   framgår   att   antalet   barn   och   äldre   i   
kommunen   ökar,   vilket   innebär   ett   ökat   behov   av   kommunala   verksamheter   främst   inom   
utbildning   och   äldreomsorg.   För   att   möta   rekryteringsutmaningen   i   Finspångs   kommun   
har   kommunen   valt   att   tillämpa   Sveriges   kommuner   och   regioners   nio   strategier   för   att   
åtgärda   nuvarande   bristområden   och   möta   kommande   personal-   och   kompetensbehov.   
Vidare   har   fyra   prioriterade   åtgärder   tagits   fram   för   att   möta   utmaningarna   med   
personal-   och   kompetensbehov:     

● Säkerställa   att   rätt   grundbemanning   finns   i   verksamheterna   
● Bredda   rekryteringen   
● Utnyttja   tekniken   
● Visa   på   karriärmöjligheter   

Vidare   beslutade   kommunfullmäktige   den   30   oktober   2019   §   151   att   fastställa   ett   nytt   
personalpolitiskt   program   för   Finspångs   kommun .   Programmet   ska   tydliggöra   ett   
gemensamt   förhållningssätt   och   viljeriktning   när   det   gäller   kommunens   personalpolitik.   
Gemensamt   ska   politiker,   chefer   och   medarbetare   ta   ansvar   för   att   tillämpa   den.   I   
programmet   tydliggörs   även   de   egenskaper   som   cheferna   behöver   ha   för   att   lyckas   i   sin   
roll   inklusive   vikten   av   en   bra   arbetsmiljö   och   utvecklande   arbetsklimat.   

Mål   avseende   personal-   och   kompetensförsörjning   
Kommunfullmäktige   beslutade   den   27   november   2019   om   en   ny   styrmodell.   
Utgångspunkten   för   budgetplan   och   verksamhetsutveckling   är   de   17   globala   målen   i   
Agenda   2030,   varav   ett   mål   berör   granskningsområdet:   nummer   8,   Anständiga   
arbetsvillkor   och   ekonomisk   tillväxt.   För   Finspångs   kommun   betydet   målet   följande:   
“Kommunen   är   en   attraktiv   arbetsgivare   för   nuvarande   personal   och   blivande   
medarbetare.   Vi   har   beredskap   för   att   möta   behovet   av   kompetens   i   vår   egen   
organisation” .     

I   den   enkätundersökning   som   har   genomförts   i   samband   med   denna   granskning,   
ställdes   bland   annat   frågan   om   hur   kompetensförsörjningsläget   ser   ut   just   nu   (på   kort   
sikt)   inom   chefens   ansvarsområde.   I   diagrammet   nedan   framgår   hur   cheferna   
besvarade   frågan:     
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Diagram   1-   Enkätsvar   ”Hur   ser   kompetensförsörjning   ut   just   nu   (kort   sikt)   inom   ditt   ansvarsområde?”   

  

Av   diagrammet   framgår   att   88   procent   av   respondenterna   anser   sig   ha   utmaningar   eller   
stora   utmaningar   gällande   rekrytering   av   medarbetare   med   rätt   kompetens.   I   övrigt   
noteras   att   11   procent   inte   upplever   större   utmaningar   eller   inga   utmaningar   alls.   Från   
kommentarerna   framgår   att   det   är   stora   svårigheter   att   rekrytera   vissa   yrkesgrupper.   Till   
exempel   nämns   att   det   finns   brist   på   eller   svårigheter   i   att   rekrytera   olika   lärargrupper,   
sjuksköterskor,   medarbetare   med   körkort,   medarbetare   med   tillräckliga   språkkunskaper   
etc.   Inom   vissa   yrkesgrupper   är   svårt   att   rekrytera   erfaren   personal.   I   flera   intervjuer   
nämns   utmaningar   såsom   lönemässig   konkurrens.   
  

Bedömning   

Vi   bedömer   att   revisionsfrågan   är    delvis   uppfylld.   

Vår   granskning   visar   att   det   finns   kommunövergripande   mål   som   avser   personal-   och   
kompetensförsörjning   samt   en   strategi   för   Finspång   kommun   som   beskriver   syfte   och   
mål   med   kommunens   kompetensförsörjning.   

Det   finns   en   övergripande   personal-   och   kompetensförsörjningsplan   avgränsad   till   de   
utmaningar   sektorerna   har   gemensamt.   Varje   sektor   ska   hantera   sina   specifika   
utmaningar   inom   respektive   sektorer.   Vi   noterar   att   alla   sektorer   inte   upprättat   egna   
personal-   och   kompetensförsörjningsplaner   i   enlighet   de   de   styrande   dokumenten.   
Granskningen   visar   att   det   finns   en   följsamhet   till   upprättade   mål   och   delvis   till   planer.     

2.2   Finns   en   ansvarsfördelning   fastställd   avseende   personal-   och   
kompetensförsörjning?   
Iakttagelser   

Enligt    Reglemente   för   kommunstyrelsen,    beslutat   av   kommunfullmäktige   2020-03-25   §   
45,   ska   kommunstyrelsen   ha   hand   om   frågor   som   rör   förhållandet   mellan   kommunen   
som   arbetsgivare   och   dess   arbetstagare.   Styrelsen   är   anställningsmyndighet   för   
personal   vid   dess   förvaltning   och   har   hand   om   personalfrågor   inom   samtliga   
verksamhetsområden.   Fullmäktige   fördelar   i   och   med   reglementet   arbetsmiljöuppgifter   
till   kommunstyrelsen   enligt   arbetsmiljölagstiftningen   samt   arbetsmiljöverkets   föreskrifter   
om   systematiskt   arbetsmiljöarbete.   Kommunstyrelsen   har   rätt   att   fördela   
arbetsmiljöuppgifter   vidare   till   förvaltningsorganisationen.     
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Arbetsgivardelegation   är   kommunstyrelsens   utskott   avseende   personalpolitiken.   Deras   
uppdrag   är   att   leda,   samordna   och   följa   upp   hur   personalpolitiken   utvecklas   samt   
bereda   aktuella   ärenden   inom   området   till   kommunstyrelsen.     

Enligt   intervjuer   finns   en   mall   för   chefskontrakt   där   det   bland   annat   framgår   vilka   
förväntningar   som   ställs   på   dig   som   chef   i   Finspångs   kommunkoncern,   värdegrund,   
utveckling   och   utvärdering   av   ledarskapet   etc.   Mallen,   daterad,   2017-01-25,   signeras   av   
samtliga   chefer   vid   anställning.   

Kommunstyrelsens   delegationsordning   samt   kommundirektörens   
vidaredelegation     
Av   kommunstyrelsens   delegationsordning,   fastställd   2019-09-30   §   353   av   
kommunstyrelsen,   samt   kommundirektörens   vidaredelegation,   fastställd   2020-01-13   av   
kommundirektören,   redogörs   för   de   ärendetyper   där   beslutanderätt   inom   
kommunstyrelsens   kompetens-   och   ansvarsområden   som   delegerats   till   förtroendevalda   
och   tjänstepersoner.     

I   delegationsordningen   framgår   inom   området   för   personalärenden   bl.a:     

- Att   beslut   om   anställning   över   sex   månader   inom   ekonomisk   ram   är   delegerat   till   
kommundirektör   med   möjlighet   till   vidaredelegation.     

- Beslut   om   anställnings-   och   lönevillkor   för   kommundirektören   ska   beslutas   av   
kommunstyrelsens   ordförande.     

- Beslut   om   uppsägning   på   grund   av   arbetsbrist,   personliga   skäl   eller   avskedande   
beslutas   av   kommundirektör   med   möjlighet   till   vidaredelegation   HR-chef.     

- Träffa   överenskommelse   med   fackliga   organisationer   om   avvikelse   från   dispositiva   
paragrafer   i   arbetsrättslig   lagstiftning   samt   träffa   överenskommelser   med   bindande   
verkan   för   kommunen   genom   kollektivavtal   är   delegerat   till   kommundirektör   med   
möjlighet   till   vidaredelegering   till   HR-chef.     

Av   intervjuer   framgår   att   berörd   chef   ansvarar   för   rekryteringsprocessen:   utlysa   tjänsten,   
genomföra   urval,   kalla   till   och   genomföra   intervjuer   sam   sätta   lön   och   upprätta   
anställningsavtal.   Rekryteringar   av   chefs-   och   specialistyrken   görs   av   chef   tillsammans   
med   stöd   från   en   person   på   HR-avdelningen.   HR-avdelningen   arbetar   med   stöd,   råd   
och   service   till   chefer,   medarbetare   och   förtroendevalda.   De   är   organiserade   inom   
ledningsstaben.   På   HR-avdelningen   arbetar   fem   HR-konsulter   med   att   stötta   sektorerna   
och   bolagen.   HR-konsulterna   deltar   i   chefsledningsmötena   för   respektive   sektor.     

I   enkäten   ställdes   frågan   till   cheferna   om   de   upplever   att   det   finns   en   tydlig   
ansvarsfördelning   för   personal-   och   kompetensförsörjningen.   I   diagram   2   nedan   
redovisas   hur   svaren   fördelades:     
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Diagram   2-   Enkätsvar   ”Jag   upplever   att   det   finns   en   tydlig   ansvarsfördelning   för   personal-   och   
kompetensförsörjning”   

  

Enkätsvaren   visar   att   54   procent   av   respondenterna   instämmer   till   viss   del   eller   inte   alls   
om   att   det   finns   en   tydlig   ansvarsfördelning.   46   procent   instämmer   till   stor   del   eller   helt   i   
påståendet.   Inom   sektorerna   social   omsorg,   utbildning   samt   vård-   och   omsorg   finns   en   
lägre   andel   respondenter   som   anser   att   ansvarsfördelningen   är   tydlig   medan   sektor   
samhällsbyggnad   och   ledningsstab   har   en   högre   andel.   Av   intervjuer   framgår   en   
samstämmig   bild   av   att   ansvar   och   befogenheter   inom   området   för   personal   och   
kompetensförsörjning   är   tydligt.     

Vi   ställde   tre   frågor   i   enkäten   för   att   undersöka   om   cheferna   upplever   att   de   har   stöd   i   
sitt   uppdrag   att   rekrytera   medarbetare.   Dels   om   cheferna   anser   att   de   har   tillgång   till   ett   
stöd   som   motsvarar   behovet   när   det   gäller   att   rekrytera,   behålla   och   utveckla   
medarbetare,   dels   om   de   upplever   att   det   finns   en   tydlig   rekryteringsprocess.   Utifrån   
diagram   3,   4   och   5   nedan   framgår   svaren:   

Diagram   3-   Enkätsvar   ”Jag   anser   att   jag   har   tillgång   till   ett   stöd   som   motsvarar   mitt   behov   när   det   gäller   att   
rekrytera,   behålla   och   utveckla   medarbetare   inom   mitt   ansvarsområde”   

  

Enkätresultatet   visar   att   54   procent   instämmer   helt   eller   till   stor   del   om   att   ett   tillräckligt   
stöd   finns   för   att   rekrytera,   behålla   och   utveckla   medarbetare   inom   sitt   ansvarsområde.   
46   procent   instämmer   till   viss   del   eller   inte   alls.   I   chefs-   och   medarbetarhandboken   
framgår   kommunövergripande   anvisningar   för   rekrytering.   I   vissa   intervjuer   framgår   att   
kommunens   löner   begränsar   möjligheten   att   rekrytera   men   ännu   mer   utgör   lönenivåerna   
ett   problem   när   det   gäller   att   kunna   behålla   kompetens.   Som   nämns   ovan   ansvarar   
respektive   sektor   för   rekryteringsförfarande   vilket   sker   på   olika   sätt   i   sektorerna.   Det   
framgår   att   HR-avdelningen   är   behjälpliga   i   utformningen   av   annons   och   kravprofil   och   
det   finns   mallar   som   ska   användas   vid   annonsering.     

Av   fritextsvaren   framgår   det   att   det   saknas   till   viss   del   stöd   att   utveckla   medarbetare.   
Det   framkommer   även   att   man   kan   öka   kunskapen   om   hur   organisationen   kan   blir   bättre   
på   att   attrahera   och   behålla   värdefulla   medarbetare.     
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I   strategi   för   Finspångs   kommun   som   attraktiv   arbetsplats   står   det   att   alla   medarbetare   
ska   ha   en   individuell   utvecklingsplan   som   utvärderas   och   revideras   varje   år.   I   
utvecklingsplanen   ska   insatser   framgå   som   behövs   för   att   medarbetaren   ska   ha   rätt   
förutsättningar   för   att   kunna   utföra   sitt   arbete   på   ett   fullgott   sätt.   Av   intervjuer   framgår   att   
alla   medarbetare   bör   har   en   individuell   utvecklingsplan,   denna   utvärderas   i   samband   
med   medarbetarsamtalet.   Det   har   dock   inte   genomförts   någon   kontroll   om   samtliga   
medarbetare   har   det.     

En   lönestrategi   har   beslutas   av   kommunfullmäktige   2013-06-19   och   har   sin   
utgångspunkt   i   det   personalpolitiska   programmet.   Chefer   erbjuds   årligen   utbildning   i   
löneöversynsprocessen.   Inför   varje   löneöversyn   ska   lönekartläggning   genomföras   för   att   
identifiera   strukturer   men   också   tydliggöra   bristområden   för   att   dessa   ska   kunna   
justeras.   Detta   görs   genom   att   prioritera   yrkesgrupper   som   det   är   eller   befaras   vara   brist   
på   i   framtiden.   Verksamheterna   rapporterar   detta   till   HR-avdelningen.   Därefter   ska   en   
prioritering   från   de   inrapporterade   bristyrkena   göras.   I   intervjuer   framgår   att   man   ser   en   
utmaning   inom   flera   olika   befattningar   att   nyrekryterade   hamnar   på   en   högre   lönenivå   
än   de   medarbetare   som   arbetat   längre   i   kommunen.   Det   framhålls   att   det   pågår   ett   
arbete   med   att   se   över   detta.     

Diagram   4-   Enkätsvar   ”Anser   jag   att   HR   ger   mig   det   stöd   som   motsvara   mitt   behov   när   det   gäller   att   
rekrytera,   behålla   och   utveckla   medarbetare   inom   mitt   ansvarsområde”   

  

Av   diagrammet   går   att   utläsa   att   63   procent   anser   att   HR   ger   det   stöd   som   motsvarar   
behovet   när   det   gäller   att   rekrytera,   behålla   och   utveckla   medarbetare   inom   
ansvarsområdet.   25   procent   av   respondenterna   anser   inte   att   de   får   tillräckligt   stöd.     

Utifrån   flertalet   intervjuer   framgår   att   kommunen   har   en   bemanningscentral.   
Bemanningscentralen   är   en   enhet   med   ansvar   att   bemanna   med   vikarier   inom   vård   och   
omsorg,   social   omsorg,   förskola,   kost   och   lokalvård.     

Diagram   5-   Enkätsvar   ”Jag   upplever   att   det   finns   en   tydlig   rekryteringsprocess   i   Finspångs   kommun”   

  
Av   respondenterna   anger   60   procent   att   de   instämmer   helt   eller   till   stor   del   i   att   det   finns   
en   tydlig   rekryteringsprocess.   Av   flera   intervjuer   framgår   att   det   finns   tillräckligt   stöd   i   
rekryteringsprocessen   gällande   chefstjänster   medan   det   saknas   tillräckligt   stöd   i   
rekryteringar   för   andra   tjänster.   
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Ytterligare   enkätfråga   som   ställts   är   ” Finns   stödmaterial   och   rutiner   tillgängligt   för   
introduktion   av   nya   medarbetare ”,   vilket   90   procent   av   cheferna   instämmer   i   att   det   gör.   
5   procent   har   svarat   nej   på   frågan   och   6   procent   har   svarat   vet   ej.   

Bedömning   

Vi   bedömer   revisionsfråga   som    delvis   uppfylld .   

Vår   granskning   visar   att   det   finns   en   tydlig   och   formell   ansvarsfördelning   avseende   
personal-   och   kompetensförsörjning.   Det   finns   en   aktuell   delegationsordning.   Av   
enkätsvaren   framgår   dock   att   ansvaret   inte   upplevs   lika   tydligt   bland   cheferna.   Av   
fritextsvaren   i   enkäten   framgår   att   organisationen   kan   blir   bättre   på   att   attrahera   och   
behålla   värdefulla   medarbetare.     

2.3   Sker   ett   erfarenhetsutbyte   mellan   sektorerna   avseende   personal-   och   
kompetensförsörjning?   
Iakttagelser   
För   att   ta   reda   på   om   det   sker   ett   kontinuerligt   erfarenhetsutbyte   med   andra   sektorer   har   
vi   ställt   en   fråga   i   enkäten   om   det   sker   ett   kontinuerligt   erfarenhetsutbyte   med   andra   
sektorer.   I   diagram   6   nedan   redovisas   hur   svaren   fördelas.     

Diagram   6-   Enkätsvar   ”Sker   ett   kontinuerligt   erfarenhetsutbyte   med   andra   sektorer”  

  

Av   diagrammet   framgår   att   37   procent   instämmer   till   viss   del   till   påståendet   medan   42   
procent   av   respondenterna   instämmer   inte   alls.   Vid   intervjuer   bekräftas   resultatet   av   
enkäten.   Samtliga   intervjuade   anger   att   det   inte   sker   ett   systematiskt   erfarenhetsutbyte   
mellan   sektorerna   i   dagsläget.   Från   fritextsvaren   kan   vi   bland   annat   utläsa   att   utbyte   
avseende   personal-   och   kompetensförsörjning   med   andra   sektorer   kan   förbättras.   I   
vissa   intervjuer   uppges   att   organisationen   arbetar   i   “stuprör”,   även   om   ambitionen   är   att   
samverka.     

Enligt   intervjuer   finns   olika   forum   för   erfarenhetsutbyte   såsom   chefsledningsmöten.   Där   
finns   möjlighet   att   kunna   ta   del   av   goda   exempel   från   andra   verksamheter.   Vidare   träffas   
HR-konsulterna   två   gånger   per   vecka   för   att   också   kunna   ta   del   av   goda   exempel.   
HR-konsulterna   deltar   även   i   sektorerna   ledningsgrupper.   

I   strategi   för   Finspångs   kommun   som   attraktiv   arbetsplats   står   att   intranätet   ska   
möjliggöra   engagemang   och   samverkan   över   avdelningsgränser.   Från   vissa   intervjuer   
framgår   att   intranätet   ger   möjligheten   att   dela   på   goda   exempel   men   att   det   inte   i   
dagsläget   görs   i   någon   större   utsträckning.    
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Bedömning   
Vi   bedömer   revisionsfrågan   som    ej   uppfylld .     

Vi   grundar   vår   bedömning   på   att   det   i   nuläget   inte   sker   något   strukturerat   
erfarenhetsutbyte   mellan   sektorerna.   Vår   granskning   visar   att   det   finns   några   plattformar   
för   informationsutbyte   mellan   sektorerna   gällande   personal-   och   
kompetensförsörjningsfrågor,   men   att   det   i   dagsläget   inte   används   i   tillräcklig   
utsträckning.   Det   stöds   även   av   enkätundersökningen   vilken   visar   på   att   det   finns   behov   
av   att   ytterligare   stärka   graden   av   erfarenhetsutbyte   mellan   sektorerna.   

2.4   Genomför   kommunstyrelsen   uppföljningar   avseende   personal-   och   
kompetensförsörjning   och   fattas   beslut   om   åtgärder   vid   behov?   
Iakttagelser   

Uppföljning   
I   delårsrapporter   och   årsredovisning   ges   en   övergripande   sammanställning   över   den   
samlade   personal-   och   kompetensförsörjningen   inom   Finspångs   kommun.   Personal-   
och   kompetensförsörjningsredovisningen   syftar   till   att   ge   en   uppföljning   av   
personalarbetet   i   kommunen   men   också   som   ett   komplement   till   det   personalpolitiska   
arbetet.     

HR-chefen   rapporterar   en   sammanställning   av   den   kommungemensamma   uppföljningen   
av   målet   till   kommunstyrelsen:   anständiga   arbetsvillkor   och   ekonomisk   tillväxt.   I   
uppföljningen   av   målet   går   att   läsa   att   sektorerna   har   stärkt   sina   resultat   utifrån   
medarbetarenkäten.   Ett   prioriterat   arbete   pågår   med   att   minska   sjukfrånvaron.   Vidare   
framgår   att   det   inom   sektorerna   social   omsorg   samt   vård-   och   omsorg   finns   
arbetsgrupper   eller   ombud   utsedda   som   på   olika   sätt   arbetar   med   
kompetensutvecklingen   där   utbildningsplaner   och   föreläsningar   planeras   in.   
Kompetensutveckling   har   skett   med   stöd   av   omställningsmedel   eller   statsbidrag.   Vidare   
har   det   införts   karriärtjänster   inom   skolan   och   äldreomsorgslyft   har   påbörjats.   Utifrån   
rådande   pandemi   har   flera   insatser   fått   ställas   in   eller   flyttas   fram   samtidigt   som   nya   
utbildningsinsatser   prioriterats.   

I   årsredovisningen   2020   redogörs   för   att   kompetensförsörjning   och   kontinuerlig  
kompetensutveckling   sker.   Personalförsörjningen   är   beroende   av   hur   väl   kommunen   
lyckas   attrahera   arbetskraft   samt   motivera   och   utveckla   befintliga   medarbetare.   Två   
nuvarande   fokusområden   är   kring   grundbemanning   och   schemaoptimering,   som   nämns   
under   första   revisionsfrågan   tydliggörs   detta   i   det   övergripande   personal-   och   
kompetensförsörjningsplanen.   Utifrån   årsredovisningen   2020   beskrivs   att   en   utredning   
har   skett   kring   effektivaste   organisering   för   bemanningsfrågorna.   Kommunen   behöver   
sätta   fokus   på   frågan   kring   utökad   grundbemanning   tillsammans   med   heltidsfrågan   
framåt   för   att   nå   i   mål   i   frågorna.   

I   årsredovisningen   2020   framgår   att   kompetensutvecklingsinsatser   har   genomförts   för   
att   vidareutbilda   medarbetare   till   barnskötare,   förskollärare,   vårdbiträden,   
undersköterskor   och   sjuksköterskor   till   specialister.   Även   körkortsutbildningar   har   
erbjudits   till   några   medarbetare.   Kommunstyrelsen   har   sedan   tidigare   beslutat   om   
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hälsokontroller   via   företagshälsovården   för   tillsvidareanställda,   långtidsvikarier   samt   
bidragsanställda.   Under   hösten   2020   beslutade   kommunstyrelsen   att   hälsokontrollerna   
ska   upphöra.   

Det   framkommer   i   intervjuer   att   strategin   och   handlingsplanen   inte   följs   upp   kontinuerligt   
och   att   detta   är   ett   utvecklingsområde.   Som   nämns   i   första   revisionsfrågan   redogörs   i   
strategin   att   aktiviteterna   i   handlingsplanen   ska   följas   upp.   

Utifrån   intervjuer   framkommer   att   medarbetarundersökning   genomförs   varje   år.   Genom   
undersökningen   ges   en   bild   över   hur   medarbetaren   upplever   sin   situation   och   hur   
medarbetaren   uppfattar   kommunen   som   arbetsgivare.   Vi   har   i   protokoll   för   år   2020   och   
2021   inte   kunnat   se   att   kommunstyrelsen   tagit   del   av   medarbetarundersökningen.     

Revisionen   har   tagit   del   av   dokumentation   avseende   budgetdialog   2022   i   samråd   med   
tjänstemän   och   politiker.   I   dokumentationen   framgår   utmaningar   inom   
kompetensförsörjning   för   respektive   sektor.   

Åtgärder   
Av   årsredovisning   2020   framgår   att   kommunen   satt   fokus   på   att   arbeta   med   ständiga   
förbättringar,   att   digitalisera   och   hitta   nya   effektivare   arbetssätt.   Flera   insatser   har   fått   
läggas   på   framtiden   utifrån   rådande   läge   så   ständiga   förbättringar   och   digitalisering   
behöver   fortsatt   stå   i   fokus.     

Exempel   på   åtgärder   som   kommunstyrelsen   fattat   beslut   om:     

● Kommunstyrelsen   beslutade   2020-04-22   §   184   om   fyra   beslut   avseende   
inriktningsbeslut   för   2020   års   löneöversyn.     
-   Fördelning   av   avsatta   medel   sker   i   enlighet   med   gällande   avtal   om   sifferavtal   
tecknas   centralt.   Eventuellt   prioriterade   grupper   hanteras   enligt   att-sats   två.     
-   Eventuellt   prioriterad   grupp   eller   grupper   ska   tas   fram   av   ledningsgruppen   och   
beslutas   av   arbetsgivardelegation.     
-   Att   så   långt   det   är   möjligt   försöka   ha   en   sammanhållen   löneprocess   men   påbörja   
löneöversyn   för   de   områden   där   det   finns   tecknade   centrala   avtal.     
-   Behovet   av   större   justeringar   i   lönenivåer   för   enskilda   medarbetare   hanteras   i   
fördelningen   av   medel,   mindre   justeringar   hanteras   av   respektive   sektor.     

● Kommunstyrelsen   beslutade   2021-03-31   §   113   om   inriktningsbeslut   för   2021   års   
löneöversyn.   Likt   2020   års   löneöversyn   innehåller   2021   års   löneöversyn   samtliga   
fyra   beslutade   punkter   med   tillägg   att   eventuellt   behov   av   justering   av   löner   utifrån   
lönekartläggningen   hanteras   i   fördelningen   av   medel.     

● Ledningsstaben   beviljades   i   samband   med   kommunstyrelsens   sammanträde   
2020-09-23   §   322   utvecklingsmedel   om   175   000   kronor   för   projektets   arbete   med   att   
genomföra   och   implementera   en   effektiv   och   säker   lösning   för   tillgängliga   mallar   i   
Office   Programmen   för   Finspångs   kommun.   En   implementation   av   tillgängliga   
dokument   som   är   lätta   att   använda   av   kommunens   medarbetare   kommer   att   skapa   
en   förenklad   vardag.   Vid   sammanträdet   2020-1125   §   429   beviljades   Ledningsstaben   
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utvecklingsmedel   för   att   ta   fram   en   animerad   film   till   den   digitaliserade   
introduktionen.   Ledningsstaben   vill   i   det   arbetet   ta   fram   en   film   som   är   hållbar   över   
tid.     

● HR-avdelningen   ansökte   om   digitaliseringsmedel   för   WinLas   kompetens-   och   
utbildningsverktyg.   Kommunstyrelsen   beviljade   2020-12-09   §   444   om   första   steget   
som   innebär   att   chefer   kan   se   direkt   i   webben   medarbetares   LAS-tid,   ta   ut   rapporter   
etc.   Medarbetare   ska   även   kunna   ta   ut   information.   I   det   andra   steget   som   planeras   
genomföras   under   2021   kommer   systemet   att   utökas   med   webbaserat   
kompetensverktyg   och   kursverktyg.   Kompetensverktyget   innebär   att   chefer   kan   se   
medarbetares   samtliga   kompetenser   i   en   samlad   bild.   I   kursverktyget   kommer   
kommunen   kunna   hantera   samtliga   interna   utbildningspaket   och   kurser   som   
medarbetare   ska   gå   i   ett   visst   intervall,   till   exempel   hjärt-   och   lungräddning   och   
arbetsmiljöutbildning   för   chefer.   Det   finns   möjlighet   att   skapa   påminnelser   och   säkra   
att   medarbetare   får   kurser   vid   rätt   tillfälle   och   intervall.     

Bedömning   

Vi   bedömer   revisionsfrågan   som    delvis   uppfylld.   

Vi   grundar   vår   bedömning   på   att   det   i   delårsrapporterna   och   i   årsredovisningen   ges   en   
övergripande   sammanställning   över   de   samlade   personal-   och   kompetensförsörjningen   i   
Finspångs   kommun.   Kommunstyrelsen   tar   del   av   uppföljningen   av   målet    Anständiga   
arbetsvillkor   och   ekonomisk   tillväxt .   Dock   noterar   vi   att   uppföljningen   vid   delårs-   och   
årsredovisning   kan   utvecklas   då   det   inte   tydligt   redogörs   för   personalarbetet   för   
respektive   sektor.   Vidare   noterar   vi   att   det   inte   sker   någon   systematisk   eller   strukturerad   
uppföljning   av   strategi,   handlingsplan   och   kompetensförsörjningsplan.   Vi   konstaterar   att   
kommunstyrelsen   vid   behov   fattar   beslut   om   åtgärder   inom   området.   
  

2.5   Finns   etablerade   samarbeten   med   universitet   och   högskolor   för   att   
stärka   arbetet   med   personal-   och   kompetensförsörjning?   
Iakttagelser   

Finspångs   kommun   har   flera   etablerade   samarbeten   med   Linköpings   universitet   i   syftet   
att   stärka   arbetet   med   personal   och   kompetensförsörjning.   I   samtliga   intervjuer   framgår   
att   respektive   sektor   ansvarar   själva   för   att   upprätta   samverkansavtal   med   
universitet/högskolor.     

Av   årsredovisning   2020   framgår   att   kommunen   ingår   i   ledningsgruppen   för   ett   projekt   
mellan   länets   kommuner,   Region   Östergötland   och   Linköpings   universitet   som   avser   att   
att   främja   övergång   till   högre   studier.     

Exempel   på   överenskommelser   är:   
● Överenskommelse   om   samarbete   gällande   Centrum   för   kommunstrategiska   studier   

(CKS),   Linköpings   universitet   för   perioden   1/1   2017-   31/12   2021   samt   1/1   2022-   
31/12   2026.   Syftet   med   överenskommelsen   är   att   stärka   CKS   förutsättningar   att   nå   
målet   att   utveckla   och   fördjupa   kommunstrategiskt   relevant   kunskap,   till   stöd   för   en   
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långsiktigt   hållbar   samhällsutveckling.   CKS   ska   utgöra   ett   nationellt   kraftcentrum   för   
strategisk   kommunforskning   och   fungera   som   en   vetenskaplig   resurs   i   
kommunernas   övergripande   utvecklingsarbete.   

● Kollektivavtal   med   vårdförbundet   (AST)   som   innebär   att   personen   i   fråga   har   
möjlighet   att   studera   på   50   procent   och   arbeta   på   50   procent   för   att   vidareutbilda   sig.   
Vidare   finns   även   praktikplatser   inom   kommunens   hälso-   och   sjukvård.   

Vidare   beskrivs   samverkan   tillsammans   med   sektorerna   och   Curt   Nicolin   gymnasiet.   
Curt   Nicolin   Gymnasiet   ägs   av   regionens   industri   och   Finspångs   kommun.    Det   erbjuds   
som   elev   både   praktik   (APL)   och   sommarjobb   där   eleven   får   prova   på   arbetslivet.   Curt   
Nicolin   Gymnasiet   bedriver   fyra   gymnasieprogram.   

I   handlingsplanen   Attraktiv   arbetsplats   framgår   de   studentaktiviteter   och   mässor   som   
Finspångs   kommun   årligen   deltar   i.   Aktiviteter   som   framgår   är   bland   annat   
socionomdagen,   studentmässa   Campus   Norrköping,   lärarstudenternas   
arbetsmarknadsdag,   arbetsmarknadsdag   hälso-   och   sjukvårdspersonal   samt   
relationsträffar   med   målgrupper   som   är   svåra   att   rekrytera.   Det   framgår   också   vilken   
verksamhet   som   har   ansvar,   tidsplan   och   kostnad.   

Bedömning   

Vi   bedömer   revisionsfrågan   som    uppfylld .   

Vi   grundar   vår   bedömning   på   att   det   finns   flera   olika   samarbeten   med   Linköpings   
universitet   för   att   stärka   arbetet   med   personal-   och   kompetensförsörjning.   Det   finns   
samarbeten   som   är   både   kommunövergripande   och   sektorspecifika.   
  

2.6   Genomförs   aktiviteter   för   att   utveckla   kommunens   varumärke   som   
arbetsgivare?   
Iakttagelser   

Kommunfullmäktige   har   fastställt   följande   vision   för   Finspångs   kommun:    ”Finspång   är   
den   attraktiva   kommunen   i   en   spännande   region,   där   vi   skapar   utveckling   och   
livskvalitet   genom   samverkan,   öppenhet   och   nytänkande.”   

I   strategi   för   Finspångs   kommun   som   attraktiv   arbetsplats   framgår   att   Finspångs   
kommun   marknadsförs   i   olika   kanaler,   bland   annat   intranät   och   externa   webbplats.   
Kommunen   utvecklar   och   följer   kontinuerligt   upp   olika   koncept   för   att   bygga   
arbetsgivarvarumärket   och   hantera   rekrytering   via   digitala   kanaler.   

Utifrån   intervjuer   framkommer   att   Finspångs   kommun   tillhandahåller   flera   utbildningar   
för   chefer.   Cheferna   har   bland   annat   fått   kompetensutveckling   gällande   
förändringsledning   för   att   stödja   medarbetarna   i   ett   ständigt   pågående   
förändringsarbete.   Vidare   ingår   ett   avsnitt   kring   förändring   och   förändringsledning   i   
arbetsmiljöutbildningen   som   cheferna   genomgår   vart   femte   år.   Några   chefer   går   även   
regionala   ledarutvecklingsprogram.     
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I   enkäten   ställdes   frågan   avseende   om   respondenterna   upplever   att   Finspångs   kommun   
är   en   attraktiv   arbetsgivare   för   framtida   medarbetare.   Av   diagrammet   framkommer   att   61   
procent   instämmer   helt   eller   till   stor   del   medan   41   procent   instämmer   till   viss   del   eller   
inte   alls   i   påståendet.     

Diagram   7-   Enkätsvar   ”Jag   anser   att   Finspångs   kommun   är   en   attraktiv   arbetsgivare   för   framtida   
medarbetare”   

  
  

I   årsredovisning   2020   går   att   utläsa   från   medarbetarenkäten   att   andelen   medarbetare   
som   kan   rekommendera   kommunen   som   arbetsgivare   har   ökat   något.   För   att   skapa   
förutsättningar   till   nöjda   medarbetare   har   kommunen   infört   ett   antal   förmåner.     
  

Exempel   på   personalrelaterade   förmåner   är:   
● Erbjuda   heltid   som   norm   
● Friskvårdsbidrag   
● Förmånsportal   
● Försäkringar   
● Cyklar   

  
I   handlingsplan   Attraktiv   arbetsgivare   specificeras   aktiviteter   med   fokus   på   
arbetsgivarvarumärket   och   som   även   beskrivs   i   “En   strategi   för   Finspångs   kommun   som   
attraktiv   arbetsplats”.   En   av   aktiviteterna   handlar   om   att   ta   fram   ett   förslag   på   ett   starkt   
och   konkurrenskraftigt   arbetsgivarvarumärke   där   det   framgår   “vilka   vi   är,   vad   vi   står   för   
och   vad   vi   har   att   erbjuda”.   Detta   ska   tas   fram   av   HR-avdelningen   samt   
kommunikationsavdelningen   för   beslut   till   kommunledningsgruppen.   

I   handlingsplanen   framgår   även   aktiviteter   med   fokus   på   målgrupper   som   är   svåra   att   
rekrytera   och   marknadsföringsaktiviteter.   Exempel   som   beskrivs   är   att   engagera   sig   i   
campus-aktiviteter   och   samverkan   med   studentsektioner   för   sjuksköterskor,   socionomer,   
lärare   och   förskollärare,   erbjuda   lunchföreläsningar,   möjligheten   att   skugga   en   
medarbetare   en   dag,   strategisk   affischering,   riktade   kampanjer   i   sociala   medier,   
rekryteringsannonser   publiceras   på   studenternas   interna   kommunikationskanaler   och   i   
näringslivsgrupper   etc.     

Utifrån   intervjuer   framgår   att   kommunen   har   en   aktivitet   benämnd   “veckans   
instagrammare”.   En   medarbetare   från   organisationen   väljs   ut   och   får   dokumentera   sin   
vecka   från   arbetet.   Vidare   nämns   att   det   inom   Finspångs   kommun   finns   utmärkelser   
såsom    Årets   medarbetare   och   årets   chef    som   kommunens   ledningsgrupp   utser.     
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I   enkäten   ställdes   frågan   om   de   tillfrågade   cheferna   skulle   rekommendera   andra   att   
börja   arbeta   inom   Finspångs   kommun.   I   diagram   8   nedan   framgår   följande   svar:   

Diagram   8-   Enkätsvar   ”Jag   skulle   rekommendera   andra   att   börja   arbeta   inom   Finspångs   kommun”   

  

Utifrån   svaren   framgår   att   76   procent   instämmer   helt   eller   till   stor   del   på   påståendet   att   
de   skulle   rekommendera   andra   att   börja   arbeta   inom   kommunen.   I   övrigt   framgår   att   20   
procent   instämmer   till   viss   del   och   4   procent   inte   alls   instämmer.   Inom   sektorerna   social   
omsorg   samt   utbildning   finns   en   lägre   andel   av   respondenterna   som   anser   att   de   kan   
rekommendera   andra   att   börja   arbeta   inom   Finspångs   kommun.     

I   enkäten   ställdes   frågan   om   tillfrågade   chefer   upplever   att   åtgärder   genomförs   för   att   
utveckla   arbetsgivarvarumärket   Finspångs   kommun.   I   diagram   9   nedan   redovisas   hur   
svarande   svarat:   

Diagram   9-   Enkätsvar   ”Jag   upplever   att   åtgärder   genomförts   för   att   utveckla   arbetsgivarvarumärket   
Finspångs   kommun”   

  

Av   enkätresultatet   framgår   att   55   procent   instämmer   till   viss   del   eller   inte   alls   i   
påståendet   att   det   genomförts   åtgärder   för   att   utveckla   arbetsgivarvarumärket   
Finspångs   kommun.   45   procent   instämmer   till   stor   del   eller   helt   i   påståendet.   Inom   
sektorerna   social   omsorg,   utbildning   samt   vård   och   omsorg   finns   en   lägre   andel   av   
respondenterna   som   anser   att   åtgärder   genomförts   för   att   utveckla   
arbetsgivarvarumärket   medan   sektor   samhällsbyggnad   samt   ledningsstab   har   en   högre   
andel.   

Utifrån   personal-   och   kompetensförsörjningsplan   för   Finspångs   kommun   framgår   att   det  
finns   en   uppsatt   plan   för   hur   heltidsarbetet   bland   medarbetarna   ska   öka   och   rekrytering   
på   heltid   ska   ske   för   att   tillse   att   heltid   blir   norm   senast   år   2022.   I   budgetdialog   2022   
framgår   att   sektor   social   omsorg   bland   annat   beskriver   heltid   som   norm   som   en   framtida   
utmaning.   Vidare   framgår   att   det   finns   processer   med   att   testa   olika   tekniska   lösningar   
inom   alla   sektorer   men   arbetet   behöver   intensifieras.   Det   framgår   också   att   de   
kompetenser   som   kommunen   har   brist   på   används   konsulter   externt.   
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För   att   ta   reda   på   om   kommunen   fångar   upp   varför   medarbetare   väljer   att   avsluta   sin   
anställning   har   vi   ställt   en   fråga   i   enkäten   om   avslutningssamtal   genomförs   och   
dokumenteras   när   en   medarbetare   avslutar   sin   anställning   eller   går   i   pension.   I   diagram   
10   nedan   redovisas   hur   svaren   fördelades:   

Diagram   10-   Enkätsvar   ”Avslutningssamtal   genomförs   och   dokumenteras   när   någon   i   min   personal   avslutar   
sin   anställning   eller   går   i   pension”   

  
Av   diagrammet   framgår   att   61   procent   instämmer   helt   eller   till   stor   del   medans   40   
procent   instämmer   till   viss   del   eller   inte   alls.   Av   fritextsvaren   kan   vi   bland   annat   utläsa   att   
respondenterna   anger   att   samtalen   genomförs   och   dokumenteras   för   chefens   egen   
skull.   Av   intervjuer   framgår   att   det   inte   sker   någon   sammanställning   av   innehållet   i   
avgångssamtalen.     

Bedömning   

Vi   bedömer   revsionsfrågan   som    delvis   uppfylld .   

Vi   grundar   vår   bedömning   på   att   det   pågår   ett   arbete   med   att   utveckla   
arbetsgivarvarumärket.   Trots   arbetet   visar   enkätresultatet   att   det   inte   upplevs  
genomföras   tillräckligt   med   åtgärder   inom   området.   Flera   förmåner   har   tagits   fram   för   att   
skapa   förutsättningar   för   nöjda   medarbetare.   En   majoritet   av   de   svarande   kan   
rekommendera   kommunen   som   arbetsgivare.   Vad   gäller   genomförande   av  
avgångssamtal   noterar   vi   att   det   finns   ett   behov   av   att   genomföra   åtgärder   som   att  
säkerställa   att   samtalen   förs,   dokumenteras   och   sammanställs.     
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3.   Revisionell   bedömning   
Efter   genomförd   granskning   är   vår   sammanfattande   revisionella   bedömning   att   
kommunstyrelsen    inte   helt    säkerställt   en   ändamålsenlig   personal-   och   
kompetensförsörjning.   Den   sammanfattande   bedömningen   baseras   på   följande   
bedömning   av   revisionsfrågor.   Bedömningen   återfinns   i   sin   helhet   under   respektive   
revisionsfråga.     
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Revisionsfråga   Kommentar     

Säkerställer   
kommunstyrelsen   att   
det   finns   mål   och   
strategier   utformade   
för   personal-   och   
kompetensförsörjning?   

Delvis   uppfyllt   
Finspångs   kommun   har   
kommunövergripande   mål,   
strategi   samt   en   personal-   och   
kompetensförsörjnings-   plan   
för   sektorernas   gemensamma   
utmaningar.   Vi   noterar   att   
vissa   sektorer   inte   upprättat   
personal-   och   
kompetensförsörjningsplaner   
för   att   hantera   sektorns   
specifika   utmaningar.   

  

Finns   en   
ansvarsfördelning   
fastställd   avseende   
personal-   och   
kompetensförsörjning?   

Delvis   uppfyllt   
Det   finns   en   tydlig   och   formell   
ansvarsfördelning   avseende   
personal-   och   kompetens-   
försörjning.   Aktuell   
delegationsordning   finns.   Av   
enkätsvaren   framkommer   att   
ansvaret   inte   upplevs   lika   
tydligt   bland   cheferna.   

  

Sker   ett   
erfarenhetsutbyte   
mellan   sektorerna   
avseende   personal-   
och   
kompetensförsörjning?   

Ej   uppfyllt  
Vi   bedömer   att   det   i   nuläget   
inte   sker   något   strukturerat   
erfarenhetsutbyte   mellan   
sektorerna   gällande   personal-   
och   kompetensförsörjning.      

Genomför   
kommunstyrelsen   
uppföljningar  
avseende   personal-   
och   
kompetensförsörjning   
och   fattas   beslut   om   
åtgärder   vid   behov?   

Delvis   uppfyllt   
Delårsrapporter   och   
årsredovisning   ger   en   
övergripande   
sammanställning   av   den   
samlade   personal   och   
kompetensförsörjningen   i   
kommunen.   Dock   kan   
uppföljningen   utvecklas   då   
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3.1   Rekommendationer   
Efter   genomförd   granskning   lämnas   följande   rekommendationer   till   kommunstyrelsen:   

- Säkerställ   att   samtliga   sektorer   har   upprättade   personal-   och   
kompetensförsörjningsplaner   i   enlighet   med   de   styrande   dokumenten   samt   att   dessa   
revideras   efter   behov.     

- Säkerställ   att   ansvarsfördelningen   avseende   personal-   och   kompetensförsörjningen   
är   tydliggjord   inom   hela   organisationen.   

- Säkerställ   en   systematisk   och   strukturerad   uppföljning   av   strategi,   handlingsplan   och   
kompetensförsörjningsplan.   
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den   inte   tydligt   redogör   för   
personalarbetet   för   respektive  
sektor.     
  

Vår   granskning   visar   att   
kommunstyrelsen   fattar   
åtgärder   om   personal-   och  
kompetensförsörjning   vid   
behov.     

Finns   etablerade   
samarbeten   med   
universitet   och   
högskolor   för   att   stärka   
arbetet   med   personal-   
och   
kompetensförsörjning?   

Uppfyllt   
Det   finns   flera   samarbeten   
med   Linköpings   universitet   för   
att   stärka   arbetet   med   
personal-   och   kompetens-   
försörjning.   Det   finns   både   
kommunövergripande   
samarbeten   som   
sektorspecifika.   

  

Genomförs   aktiviteter   
för   att   utveckla   
kommunens   
varumärke   som   
arbetsgivare?   

Delvis   uppfyllt   
Det   pågår   ett   arbete   med   att   
utveckla   arbetsgivar-   
varumärket.   Dock   visar   vårt   
enkätresultat   att   det   inte   
upplevs   genomföras   tillräckligt   
med   åtgärder   inom   området.   
Flera   förmåner   har   tagits   fram   
för   att   skapa   förutsättningar   
för   nöjda   medarbetare.   En   
majoritet   av   cheferna   kan   
rekommendera   kommunen   
som   arbetsgivare.   
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- Säkerställ   att   samtliga   medarbetare   har   individuella   utvecklingsplaner   i   enlighet   med   
Strategi   för   Finspångs   kommun   som   attraktiv   arbetsplats   och   personal-   och   
kompetensförsörjningsplanen.   

- Säkerställ   att   rutin   för   avgångssamtal   ses   över   och   att   information   från   
avgångssamtal   sammanställs   och   analyseras   som   ett   redskap   för   att   utveckla   
kommunens   arbetsgivarerbjudande.   

- Att   utveckla   arbetet   avseende   erfarenhetsutbytet   mellan   sektorerna   kopplat   till   
personal   och   kompetensförsörjning.     

  

2021-06-08   
  

  

  

Susanne   Lindberg Petra   Ribba   
___________________________ ___________________________  
Uppdragsledare Projektledare   

  

  
  

  

  

  

Denna   rapport   har   upprättats   av   Öhrlings   PricewaterhouseCoopers   AB   (org   nr   556029-6740)   (PwC)   på   uppdrag   
av   Finspångs   kommun   enligt   de   villkor   och   under   de   förutsättningar   som   framgår   av   projektplan   från   den   
2021-01-28.   PwC   ansvarar   inte   utan   särskilt   åtagande,   gentemot   annan   som   tar   del   av   och   förlitar   sig   på   hela   
eller   delar   av   denna   rapport.     
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Bilaga-   Enkätsvar   
Diagram-   Enkätsvar   ”jag   är   chef   inom   följande   verksamhet”   

  

Diagram-   Enkätsvar   ”vilken   befattning   har   jag”   

  

Diagram-   Enkätsvar   ”Hur   länge   har   du   innehaft   ditt   nuvarande   uppdrag   som   chef?”   

  

Diagram-   Enkätsvar   ”Hur   många   medarbetare   har   du   personalansvar   för?”   
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun genomfört 
en granskning av ekonomistyrning inom kommunstyrelsens ansvarsområde med särskilt 
fokus på Sektor social omsorg och Sektor utbildning. Granskningens syfte är att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess 
på en kommunövergripande nivå samt om kommunstyrelsen säkerställt en ända-
målsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar 
även till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt 
har uppfyllt granskningens syfte. Utifrån genomförd granskning är vår samlade 
bedömning att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig mål- och 
budgetprocess på en kommunövergripande nivå samt att kommunstyrelsen inte helt har 
säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. 
Genomförd granskning visar att det finns en dokumenterad mål- och budgetprocess 
samt dokumenterade regler för ekonomistyrning för Finspångs kommun. Vidare framgår 
att det finns en dokumenterad resursfördelningsmodell som tar hänsyn till ett flertal 
faktorer som påverkar verksamheternas förutsättningar (exempelvis socioekonomiska 
faktorer). Den genomförda enkäten visar dock att det finns ett behov av att säkerställa 
att ovan nämnda dokument är förankrade och kända i organisationen. Vi kan även 
konstatera att det inte tydligt framgår hur resursfördelningsmodellen tar hänsyn till de av 
fullmäktige uppsatta målen för verksamheten.  

Kommunen har en varierande prognossäkerhet men det pågår ett arbete med att 
utveckla prognosarbetet vilket vi ser positivt på. Det är dock väsentligt att 
kommunstyrelsen säkerställer att de har en god prognossäkerhet och att de får 
tillräckliga underlag som beskriver orsakerna till förändringar i prognoserna från 
sektorerna. Osäkerhet i prognosarbetet påverkar möjligheterna att styra och leda 
verksamheten samt har negativ påverkan på möjligheterna att se effekterna av 
beslutade åtgärder och i vilken omfattning ytterligare åtgärder behöver vidtas.  

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande 
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Finns det tydliga regler och riktlinjer för den 
kommunövergripande mål- och budgetprocessen? 

Uppfylld 
 

Finns det regler och riktlinjer för kommunens 
ekonomistyrning? 

Uppfylld 
 

Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? 
(kommunövergripande samt inom Sektor social omsorg och 
Sektor utbildning) 

Delvis 
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Är fördelningen av ansvar och befogenheter inom 
kommunstyrelsens verksamheter tydlig? 

Delvis 
 

Har kommunstyrelsen en god prognossäkerhet? Delvis 
 

Vidtar kommunstyrelsen åtgärder vid befarat ekonomiskt 
underskott? 

Delvis 
 

 

Rekommendationer 
Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnas följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen:  

● Säkerställ att resursfördelningsmodellen kommuniceras i organisationen för att öka 
förståelsen för denna.  

● Se över möjligheterna att tydliggöra kopplingen mellan de av fullmäktige uppsatta 
målen för verksamheten och tilldelade medel i kommunens resursfördelningsmodell. 

● Se över och säkerställt att attestreglementet är fortsatt aktuellt. 

● Säkerställ att arbetet att se över prognosarbetet och prognossäkerheten färdigställs 
för en förbättrad prognossäkerhet. 

● Säkerställ att de underlag som lämnas i samband med prognoserna är tillräckliga 
och ger tillräcklig kunskap för att kunna fatta välgrundade beslut och vidta 
nödvändiga åtgärder. 

● Analysera enkätresultatet för att identifiera ytterligare utvecklingsmöjligheter kopplat 
till mål- och budgetprocessen. 
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Inledning 
Bakgrund 
En fungerande ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och 
ledningen av kommunen. Att en och samma nämnd eller verksamhet under flera år har 
stora återkommande ekonomiska underskott kan tyda på att ekonomistyrningen inte 
fungerar, på bristande politiskt ansvarstagande eller att resursfördelningen inte sker 
utifrån realistiska underlag. Återkommande ekonomiska underskott riskerar medföra att 
kommunen inte klarar av att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 
Det kan därför finnas skäl att komplettera den grundläggande granskningen av 
kommunstyrelsen med en fördjupad granskning av ekonomistyrningen. 

Nämnderna ansvarar enligt kommunallagen kap 6 § 6 för att verksamheten bedrivs 
enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Kommunstyrelsen ansvarar enligt 
samma lag kap 11 § 8 för att ett förslag till budget upprättas. Det är kommunstyrelsen 
som ska tydliggöra när de olika nämnderna ska inlämna underlag med mera till 
kommunstyrelsen. KS ska enligt samma lag ha uppsikt över nämndens verksamhet. 

Sektor social omsorg och Sektor utbildning har under flera år inte bedrivit sin 
verksamhet inom tilldelad driftbudgetram. Under år 2018-2019 har Sektor social omsorg 
redovisat ett sammanlagt underskott om 32 mnkr. Sektor utbildning har under samma 
period redovisat ett sammanlagt underskott om 32,7 mnkr.    

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det som 
angeläget att göra en granskning av kommunstyrelsens mål- och budgetprocess samt 
av kommunstyrelsens ekonomistyrning med fokus på Sektor social omsorg och Sektor 
utbildnings.  

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en 
ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om 
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den 
ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom 
granskningsområdena är tillräcklig. 

Revisionsfrågor: 

1. Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande mål- och 
budgetprocessen? 

2. Finns det regler och riktlinjer för kommunens ekonomistyrning? 
3. Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande samt inom 

Sektor social omsorg och Sektor utbildning) 
4. Är fördelningen av ansvar och befogenheter inom kommunstyrelsens verksamheter 

tydlig? 
5. Har kommunstyrelsen en god prognossäkerhet? 
6. Vidtar kommunstyrelsen åtgärder vid befarat ekonomiskt underskott? 

Revisionsfråga 1-4 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet. 
Revisionsfråga 5-6 utgör grund för bedömning av intern kontroll.  
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Revisionskriterier 
Kommunallag 6:6, 11:8 samt 6:1 
Kommmuninterna styrdokument/särskilda fullmäktigebeslut som rör 
granskningsområdet 

Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen med fokus på Sektor social omsorg samt Sektor 
utbildning och avser i huvudsak innevarande år. Till viss mån omfattas även tidigare år. 

Metod 
Granskningen genomförs genom dokumentgranskning av riktlinjer, regler och rutiner 
inom området, dokumenterad ansvarsfördelning, ekonomiska underlag, prognoser och 
uppföljningar, protokoll och underliggande handlingar med mera. 

Intervjuer med KS presidium, kommundirektör, ekonomidirektör samt ansvariga 
tjänstepersoner inom Sektor social omsorg samt Sektor utbildning. 

Inom ramen för granskningen genomförs även en enkät till budgetansvariga inom 
respektive nämnd. 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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Granskningsresultat 
Regler och riktlinjer för mål- och budgetprocessen 
Revisionsfråga 1: Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande 
mål- och budgetprocessen? 

Iakttagelser 

Kommunens övergripande mål- och budgetprocess finns beskriven i kommunens styr- 
och ledningsmodell1. Styr- och ledningsmodellen innefattar en beskrivning av grunden i 
kommunens styr- och ledningsmodell, ett avsnitt kring roller och ansvar samt ett avsnitt 
kring planerings- och uppföljningsprocessen. För både planeringsprocessen och för 
uppföljningsprocessen finns utarbetade årshjul (se nedan). 

 

Figur 1: Årshjul för planeringsprocessen 

 
1 Styr- och ledningsmodell, Version 2.0. Reviderat förslag 2020-12-14.  
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Figur 2: Årshjul för uppföljningsprocessen  

Några av händelserna som framgår av respektive årshjul finns även beskrivna i textform 
i kommunens styr- och ledningsmodell.  

I kommunen sker årligen ett arbete med omvärldsanalys och planeringsförutsättningar. 
Det planeras då för vilka analyser och planeringsförutsättningar som ska presenteras 
men som regel finns demografiska förändringar, geografiska förutsättningar, behov av 
bostäder, integration, hållbarhetsfrågor, digitalisering, infrastruktur, behov av 
verksamhet, nya lagkrav och SKR:s prognoser för skatteintäkter, statsbidrag och 
kostnadsutveckling med. 

En för kommunen viktig input inför kommande års planering är att titta bakåt på hur 
föregående år gick. Vid en kommungemensam bokslutskonferens delger både sektorer 
och bolag sina analyser kring ekonomi och verksamhetens resultat för politiker och för 
varandra.  

För kommunens resursfördelning är planeringsförutsättningarna i form av demografi, 
pris- och löneutveckling, á-priser och fasta anslag utgångspunkter. Årligen sker en 
uppdatering av kommunens befolkningsprognos för åtminstone de kommande tre åren, 
detta för att kommunen ska ha ett underlag för att planera volym av verksamhet. Årligen 
sker också en uppdatering av inskrivningsgrad i både förskola och fritidshem. För 
uppräkning av nettokostnader i budgeten, både av á-priser och fasta anslag används 
den prognos för löne- och kostnadsutveckling som lämnas av SKR. 

Förvaltningens förslag till resursfördelning i kombination med en prognos för 
skatteintäkter och statsbidrag utifrån gällande skattesats utgör utgångspunkten för den 
budget som föreslås. Utifrån vad som lyfts i budgetdialoger sammanställer förvaltningen 
även ett förslag till investeringsplan samt lämnar förslag på eventuella taxeförändringar. 
Efter detta tar den politiska processen vid och de politiska företrädarna tar fram förslag 
på mål, bidrag och indikatorer för kommande år samt lägger förslag på hur resurserna 
ska fördelas med utgångspunkt från resursfördelningsmodellen och eventuella tillskott 
eller besparingar utifrån politiska prioriteringar. De lägger också förslag på skattesats 
och taxeförändringar. 
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Parallellt med den politiska processen påbörjas kommande års verksamhetsplanering 
och varje sektor tar fram en verksamhetsplan där bland annat mål och indikatorer för 
sektorns uppdrag preciseras. I verksamhetsplanen beskrivs också de utvecklingsupp-
drag sektorn fått i uppdrag att arbeta med samt fördelningen av budget till sektorns olika 
verksamheter. Det kommunövergripande dokumentet strategisk plan och budget 
beslutas av kommunfullmäktige i november, därefter kan respektive sektorschef 
fastställa verksamhetsplan för respektive sektor.  

I styr- och ledningsmodellen beskrivs även kommunens uppföljningsprocess (se figur 2). 
Under pågående verksamhetsår görs fyra formella uppföljningar i form av tertialrapport 
1 per april, månadsrapport per maj, tertialrapport 2 per augusti och månadsrapport per 
oktober. I årsredovisningen lämnas en uppföljning av verksamhet, ekonomi och årets 
resultat.  

Särskilda årliga anvisningar för uppföljning och prognos utarbetas årligen. Separata 
anvisningar upprättas för uppföljning per april, delårsrapport och inför årsredovisningen.  

Gällande investeringar framgår av styr- och ledningsmodellen att investeringsbudget 
och investeringsvolymer ingår i den årliga strategiska planen. Kommunen har också en 
upprättad investeringsrutin2 där bland annat ansvar och roller anges samt vad som 
räknas som investering.  

Vid genomförda intervjuer har framhållits att det finns en tydlig mål- och budgetprocess i 
kommunen samt att den till stor del är dokumenterad. Av utskickad enkät har framgått 
att 84% av respondenterna helt eller i huvudsak anser sig ha god kännedom kring de 
styrdokument som reglerar verksamheten. Därtill upplever 50% att kommunens rutiner 
och anvisningar avseende budgetprocessen är eller i huvudsak är tydliga.  

Vidare av enkäten framgår att 74 % av respondenterna upplever att tidplanen för 
budgetarbetet är något som kan utvecklas. 71% av respondenterna upplever att de har 
god förståelse för kommunens budgetprocess och sin roll i den.  

Bedömning 

Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande mål- och 
budgetprocessen? 

Revisionsfrågan bedöms uppfylld. 

Det finns en dokumenterade regler och riktlinjer av den kommunövergripande mål- och 
budgetprocessen med tydliga årshjul i kommunens styrdokument. Genomförd enkät 
visar dock att det finns ett behov av att se över rutinerna och anvisningarna för att 
ytterligare tydliggöra dessa.  

Regler och riktlinjer för ekonomistyrning 
Revisionsfråga 2: Finns det regler och riktlinjer för kommunens ekonomistyrning? 

 
2 Investeringsrutin Finspångs kommun, 2018-01-31.  
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Iakttagelser 

Kommunens ekonomistyrning bygger enligt dokumentet Ekonomistyrningsregler för 
Finspångs kommun3 på principen mål- och ramstyrning samt decentralisering av 
budgetansvar och befogenheter. Ekonomi- och styrningsavdelningen upprättar varje år 
en årsplan för inrapportering som anpassas till kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträdesplan. 

Ekonomi- och verksamhetsrapportering till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, 
dels i form av tertialrapport 1 och 2 (per april och augusti) dels i form av årsredovisning. 
Tertialrapport per augusti är kommunens delårsbokslut. Utöver rapporteringen till 
fullmäktige sker ekonomisk rapportering till kommunstyrelsen per 31 maj och 31 
oktober.  

I tertialrapport 1 samt ekonomiska månadsrapporter per 31 maj och 31 oktober ska 
sektorerna redovisa ekonomiskt utfall, en jämförelse med budget och föregående års 
motsvarande saldo, en prognos för helåret samt förklaringar och förslag till åtgärder vid 
avvikelser från budget och/eller prognosantaganden. Rapporten ska vara uppdelad på 
ansvarsområden/resultatenheter samt redovisa nyckeltal och verksamhetsmått som 
beskriver verksamhetens utveckling och omfattning. 

I tertialrapport 2 (tillika delårsrapport) ska sektorerna redovisa en prognos för helåret, 
budget och utfall ska vara periodiserade och det ska finnas en jämförelse med 
föregående års motsvarande saldo. Tertialrapporten ska innehålla förklaringar och 
förslag till åtgärder vid avvikelser från budget sam redogöra för vilka 
prognosantaganden som gjorts. Rapporten ska också innehålla uppföljning och analys 
av verksamhetens måluppfyllelse och prioriterade uppdrag, redovisning av 
verksamhetens indikatorer, nyckeltal och verksamhetsmått med jämförelse över tiden. 

Senast den 31 januari ska sektorerna, till ekonomi- och styrningsavdelningen, inlämna 
bokslutsrapport med en ekonomisk avräkning mot budget, analys och kommentar till 
avvikelser samt analys av intäkts- och kostnadsutfallet i jämförelse med tidigare år  

Under februari ska sektorerna sedan lämna en verksamhetsberättelse med uppföljning 
och analys av verksamhetens måluppfyllelse och prioriterade uppdrag, redovisning av 
verksamhetens indikatorer, nyckeltal och verksamhetshetsmått med jämförelse över 
tiden och en uppföljning/utvärdering av verksamhetens omfattning och kvalitet samt en 
framtidsutblick. 

Vidare fastställer kommunfullmäktige övergripande mål som uttrycker kommunens 
viljeinriktning och ambitionsnivå samt anvisar resurser i form av kommunbidrag.  

I dokumentet Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 anges att de finansiella 
målen är styrande för vad kommunen långsiktigt vill uppnå i fråga om 
förmögenhetsutveckling, verksamhetens kostnader, resultatnivåer, 
investeringsverksamhetens omfattning och finansiering. Varje generation ska finansiera 
sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop och 
inte heller skjuta upp betalningen till framtida generationer. 

 
3 Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun, fastställda av kommunfullmäktige 2018-02-28 § 31.  
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Kopplat till verksamhetsmålen anges att de ska främja ändamål och effektivitet samt att 
föra uppdraget tydligt gentemot medborgarna och brukarna. Verksamhetsmålen ska 
skapa förutsättningar till ett effektivt resursutnyttjande av kommunens tillgängliga medel. 
I verksamhetsmålen bör därför finnas samband mellan resurser, prestationer och 
effekter. 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av internbudget för både sektor social 
omsorg och sektor utbildning.  

Bedömning 

Finns det regler och riktlinjer för kommunens ekonomistyrning? 

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 

Det finns utarbetade regler och riktlinjer för kommunens ekonomistyrning i dokumentet 
Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun och det finns framtaget internbudget för 
respektive av de två granskade sektorerna. Vidare noteras att det i dokumentationen 
anges att koppling mellan verksamhetsmål och tillgängliga resurser i kommunen.  

Ändamålsenliga fördelningsprinciper 
Revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande 
samt inom Sektor social omsorg och Sektor utbildning) 

Iakttagelser 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av dokumentet Resursfördelningsmodell 
och budgetens olika delar4. Dokumentet innehåller både metod och modell för 
kommunfullmäktiges fördelning av resurser.  

Fördelningen av kommunens resurser sker antingen genom demografibaserade anslag 
med á-priser (volymbaserad tilldelning) eller genom fasta anslag (anslagsfinansierad 
tilldelning). Á-priser räknas i huvudsak fram genom jämförelser med andra kommuner 
alternativt från kostnadsutjämningen. Fasta anslag räknas i huvudsak fram genom 
jämförelser med andra kommuner.  

I kommunen finns ett antal verksamheter vars resursfördelning sker genom 
demografibaserade anslag med á-priser, dessa är förskola, skolbarnomsorg, 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt LSS-omsorg. I de 
demografibaserade verksamheterna gör verksamhetscontroller årligen en beräkning och 
framskrivning av befolkningsutvecklingen.  

Vid framtagandet av á-priser finns ett antal utgångspunkter som kommunen använder 
sig av, dessa återges i punktform nedan:  

Utgångspunkter från räkenskapssammandraget 

● Kostnad per elev (grundskola och gymnasieskola) 
● Kostnad per inskrivet barn (förskola och fritidshem) 
● Avräkning för fördelade OH-kostnader i RS sam intäkter 

 
4 Resursfördelningsmodell och budgetens olika delar, 2020-08-25.  
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● Nyttjandegrad (förskola, fritidshem, gymnasieskola) hämtas från fg års RS 

Utgångspunkter från kostnadsutjämningen 

● Kostnad per invånare uppdelat på kön och åldersgrupp (äldreomsorg) 
● Kostnad per insats i LSS-utjämningen 

Vid framtagandet av á-priser sker dessutom en uppräkning enligt SKR´s prisindex för 
löner och övriga kostnader. Personalkostnadsandelen i á-priserna är tagna från RS 
medan löneökningen ligger centralt. Vid beräkning av budget för respektive verksamhet 
används nedan formel:  

Antal elever/invånare * nyttjandegrad * á-pris / OH-kostnader/intäkter 

De fasta anslagen tar till skillnad från de demografibaserade utgångspunkt i årets 
budget. Därtill sker en jämförelse av nettokostnader mellan liknande kommuner samt en 
likadan uppräkning för löner och övriga kostnader som sker för á-priser, även där ligger 
löneökningsdelen centralt.  

För 2021 har kommunen beslutat om följande á-priser för de olika verksamheterna exkl 
OH-kostnader och intäkter:  

 

 
 
Resursfördelningen för IFO är anslagsfinansierad och ser ut som följande:  
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I granskningen framkommer att barn- och ungdomsvård erhållit tillskott om 19,3 mnkr 
och försörjningsstöd inkl. myndighetskontor tillskott om 2,2 mnkr. Det gjordes enligt 
verksamhetsföreträdare en ramjustering med dessa tillskott år 2017 och ingår nu i 
budgetsramen. 

När fördelningen av kommunens resurser är gjord och respektive verksamhet har 
erhållit sin budget sker en sammanställning av budgetramarna och kommunens totala 
driftram fastställs. Nedan återfinns den driftbudget som är aktuell för 2021. 

 

Vid genomförda intervjuer har det framkommit att kommunstyrelsen fastslår 
fördelningen på sektorsnivå men att respektive sektor sedan kan fördela mellan sina 
verksamheter. Fördelningsmodellen lyfts som ett levande dokument där årliga 
justeringar sker utifrån förändringar. Verksamhetsföreträdare framhåller att det ges 
kompensation för både löneökningar och annan kostnadsutveckling som sker under året 
samt att de delvis tar hänsyn till föregående års utfall vid beslut av budgetramar. Av 
resursfördelningsmodellen framgår dock ingen koppling mellan tilldelade medel och de 
av fullmäktige uppsatta målen för verksamheten.  

Av enkätsvar framgår att 26% helt eller i huvudsak anser sig ha god kännedom om de 
fördelningsprinciper som gäller och som ligger till grund för beräkning av kommunens 
budgetramar. Det framgår även av enkäten att strax över hälften av respondenterna  
(54 %) svarat att de inte instämmer alls eller instämmer i begränsad utsträckning i 
påståendet att kommunens fördelningsprinciper är ändamålsenliga. Vi noterar även att 
17% av respondenterna har svarat vet ej på påståendet.  
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Bedömning 

Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande samt inom Sektor 
social omsorg och Sektor utbildning) 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Det finns en dokumenterad resursfördelningsmodell för Finspångs kommun som tar 
hänsyn till ett flertal faktorer som påverkar verksamheternas förutsättningar. Vi kan dock 
inte urskilja hur fördelningen tar hänsyn till de mål som fullmäktige satt upp för 
verksamheten. En tydlig koppling mellan fördelningsmodellen och målen skulle stärka 
ändamålsenligheten i fördelningen till sektorerna. Vidare visar enkäten att den 
framtagna resursfördelningsmodellen inte är känd i organisationen vilket vi ser som en 
brist. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att resursfördelningsmodellen 
kommuniceras i organisationen för att öka förståelsen för denna. Kommunstyrelsen bör 
även se över möjligheterna att tydliggöra kopplingen mellan mål och tilldelade medel i 
kommunens resursfördelningsmodell. 

Fördelning av ansvar och befogenheter 
Revisionsfråga 4: Är fördelningen av ansvar och befogenheter inom kommunstyrelsens 
verksamheter tydlig? 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och all kommunal 
verksamhet organiseras i en förvaltning under kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens 
reglemente5 framgår följande:  

§2 - Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens 
verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram 
styrdokument för kommunen. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till fullmäktige. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter 
som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning. 

§3 - Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål 
och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

I kommunstyrelsens delegationsordning6 framgår att kommundirektören har delegat att:  

● Fatta beslut som rör justeringar av budgetramar 

 
5 Reglemente för kommunstyrensen, beslutat av fullmäktige 2020-03-25 §45, Dnr: KS.2019.0514.  
6 Kommunstyrelsens delegationsordning, fastställd av kommunstyrelsen 2019-09-30 §353, Dnr: KS.2017.0953-8. 
Kommunstyrelsens vidaredelegation, fastställd av kommundirektören 2020-01-13, Dnr: KS.2017.0953-9.  
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● Besluta om investeringar för sektorerna inom särskilt anvisade medel i 
investeringsbudgeten samt,  

● Fastställa internbudget och verksamhetsplan för respektive sektor 

Av dokumentet Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun framgår också, utöver 
vad som framgår i reglementet, att kommunstyrelsen ansvarar för följande delar i 
enlighet med vad som anges i kommunallagen:  

● Styrelsen får från övriga nämnder begära in de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

● Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen.  
● Styrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Kommunstyrelsen är en resultatenhet. Verksamheten inom kommunstyrelsen är 
strukturerad i sektorer och lokala resultatenheter. Kommunstyrelsen utser resultat- och 
uppföljningsansvariga för resultatenheterna inom sitt ansvarsområde. 

En resultatenhet ansvarar för resultatet, dvs skillnaden mellan kostnader och intäkter 
och ska fortlöpande följa kostnads- och intäktsutvecklingen. Den resultatansvarige är 
också ansvarig för att bedriva den verksamhet som beslutas om i verksamhetsplanen 
samt följa det verksamhetsmässiga utfallet inom sitt ansvarsområde. Avvikelser 
rapporteras till sektorschef. 

Sektorschef har det övergripande budgetuppföljningsansvaret inom sektorn. 
Sektorschefen ska, tillsammans med uppföljningsansvariga, i händelse av större 
avvikelse från budget lämna en skriftlig förklaring till avvikelsen och förslag till åtgärder. 

Det åligger kommunstyrelsen att, efter granskning av sektorschefs redovisning och 
prognoser, besluta vilka åtgärder som bör vidtas vid prognostiserad eller konstaterad 
budgetavvikelse samt göra de framställningar hos kommunfullmäktige som anses 
påkallade. 

Inom ramen för granskningen har vi även tagit del av mallar för chefsuppdrag, 
instruktion för kommundirektören, dokument som beskriver roller och ansvar för olika 
chefer m.m. som tydliggör ett antal roller.  

Kommunen har ett attestreglemente som beslutades av kommunfullmäktige i januari 
2008. 

I kommunens styr- och ledningsmodell finns en beskrivning av roller och ansvar i 
kommunen. I dokumentet tydliggörs rollerna mellan politiker och förvaltning.  

Vi har inom inte tagit del av någon beskrivning av roller i budgetprocessen eller 
ansvarsfördelning som innefattar stödfunktioner i ekonomiarbetet. 

Bedömning 

Är fördelningen av ansvar och befogenheter inom kommunstyrelsens verksamheter 
tydlig? 
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Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

De finns dokument som beskriver ansvar och befogenheter i hög utsträckning mellan 
såväl politik och förvaltning men även mellan olika chefsroller. Det finns dock inte 
klargjort kring roller och ansvar i mål- och budgetprocessen, exempelvis stöd till 
ansvariga chefer från ekonomer. Kommunen har ett attestreglemente men vi 
rekommenderar att kommunstyrelsen ser över detta och säkerställer att detta är fortsatt 
aktuellt. 

Prognossäkerhet 
Revisionsfråga 5: Har kommunstyrelsen en god prognossäkerhet? 

Iakttagelser 

Utöver årsredovisningen erhåller kommunstyrelsen ekonomisk uppföljning vid fyra tillfällen per 
år. Vid dessa tillfällen erhåller kommunstyrelsen också resultatprognoser. Prognoserna återfinns 
dels i tertialrapporter (som upprättas per april och augusti) dels i ekonomiska 
månadsuppföljningar (som upprättas per maj och oktober). Inom ramen för granskningen har vi 
tagit del av upprättade tertialrapporter för åren 2017-2020 och jämfört lämnade prognoser med 
presenterat resultat i årsredovisningen för respektive år. Jämförelsen är sammanställd i en tabell 
där det kan utläsas i vilken grad prognostiserat resultat avviker mot redovisat resultat för 
respektive år.  

År 

Budgeterat 
resultat enl. 
ÅR 

Helårs- 
prognos, tkr 
(per 30 
april) 

Helårs- 
prognos, tkr 
(per 31 
augusti) Kostnader (tkr) Intäkter (tkr) Resultat (tkr) 

2017 12 515 4 713 3 439 -1 227 504 1 250 396 22 893 

2018 12 565 5 138 17 313 -1 269 541 1 292 009 22 468 

2019 

13 220 (varav 
tilläggsanslag 

om 500) -3 905 -12 969 -1 315 866 1 328 910 13 044 

2020 13 577 -25 169 21 571 -1 350 026 1 383 885 33 860 

 
Av tabellen framgår att kommunen redovisat överskott mot budget vid tre tillfällen under 
perioden 2017-2020. År 2017 redovisades ett överskott om ca 10 400 tkr, år 2018 redovisades 
ett överskott om ca 9 900 och år 2020 redovisades ett överskott om ca 20 300 tkr. År 2019 
redovisade kommunen ett underskott om ca 200 tkr vilket i huvudsak beror på tilläggsanslag om 
500 tkr.  
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Vidare framgår av tabellen att prognossäkerheten varierat under granskad period. Som mest har 
prognosen per april avvikit mot faktiskt resultat med 59 029 tkr vilket skedde år 2020 och 
förklaras i huvudsak av pandemin samt den osäkerhet som rådde kring vilka kostnader som 
kommunen skulle erhålla ersättning för. Per augusti har lämnad prognos under granskad period 
avvikit som mest med 26 013 tkr, detta var år 2019.  

Vid beräkning av kommunens avvikelser mellan lämnad prognos och faktiskt utfall i procent 
framgår att större avvikelser finns. Detta förklaras av att kommunen har en låg budget i 
förhållande till kostnader och intäkter. Vid jämförelse mellan budget och kostnader/intäkter 
under granskad tidsperiod framgår att budgeten utgör ca 1% av kommunens totala kostnader 
respektive intäkter. Avvikelsen mellan lämnad prognos per augusti 2020 och faktiskt resultat 
2020, som uppgick till 12 289 tkr, motsvarar ca 0,9% av kommunens intäkter respektive 
kommunens kostnader under året.  

Vid intervjuer med verksamhetsföreträdare framhålls att prognossäkerheten är något som 
kommunen arbetar för att förbättra. Tidigare år har sektorerna ofta lagt en lägre prognos per 
april (tertial 1) för att vara säker att resultatet inte blir sämre än prognosen. Eventuella avvikelser 
har sedan lyfts i augusti (tertial 2) vilket enligt verksamhetsföreträdare är för sent.. 
Verksamhetsföreträdare framhåller vikten av att lyfta avvikelser tidigt under året för att 
säkerställa att politiken har möjlighet att styra utifrån dessa avvikelser. Under 2021 har arbete 
lagts på detta och avvikelser som respektive sektor känner till har nu lyfts redan per april (tertial 
1).  

Av enkätsvar framgår att 75 % av de tjänstepersoner med budgetansvar som besvarat enkäten 
instämmer helt eller i huvudsak i påståendet att prognossäkerheten är god.  

I kommunens styr- och ledningsmodell framgår när prognoser ska lämnas under året. Enligt 
denna är ska prognoser för helåret lämnas vid tertialrapport 1 per april samt tertialrapport 2 per 
augusti. I samband med tertialrapport 2 ska prognos även lämnas för måluppfyllelsen. Av 
dokumentet framgår ej att det även ska lämnas förklaringar till prognos i samband med 
tertialrapport per april men att en analys ska lämnas i samband med tertialrapport 2. Vidare 
framgår att det i samband med avvikelser ska finnas förslag på åtgärder.  

Vid en genomgång av delårsrapport per augusti år 2021 konstateras att det framgår en viss 
förklaring på kommunövergripande nivå till prognostiserat resultat men att analyserna är mer 
utförliga på sektorsnivå.  

Bedömning 

Har kommunstyrelsen en god prognossäkerhet? 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Kommunen har en varierande prognossäkerhet men de procentuella avvikelserna är 
relativt små. Vidare visar granskningen att det delvis framgår orsakerna till skillnaderna i 
prognoser på kommunövergripande nivå. Det är väsentligt att kommunstyrelsen 
säkerställer att de får tillräckliga underlag som beskriver orsakerna till förändringar i 
prognoserna från sektorerna. Osäkerhet i prognosarbetet påverkar möjligheterna att 
styra och leda verksamheten samt har negativ påverkan på möjligheterna att se 
effekterna av beslutade åtgärder och i vilken omfattning ytterligare åtgärder behöver 
vidtas.  
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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att se över sin 
prognossäkerhet och säkerställer kunskapen om förändringar i prognoserna. 

Åtgärder vid befarat ekonomiskt underskott 
Revisionsfråga 6: Vidtar kommunstyrelsen åtgärder vid befarat ekonomiskt underskott? 

Iakttagelser 

Under den senaste fyraårsperioden (2017-2020) har kommunen redovisat goda resultat 
i förhållande till tilldelad budget vilket också har illustrerats i presenterad tabell under 
revisionsfråga 5. På sektorsnivå är resultaten inte lika goda då både Sektor social 
omsorg och Sektor utbildning redovisat underskott under samtliga av dessa fyra år.  

Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll för perioden januari 
2020- juli 2021 kan konstateras att kommunstyrelsen erhåller ekonomisk uppföljning vid 
fyra tillfällen per år utöver årsredovisningen vilket är i enlighet med vad som anges i 
dokumentet Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun. Genomförd 
protokollsgenomgång visar att kommunstyrelsen vid ett tillfälle under granskad period 
har fattat beslut om åtgärder för en budget i balans. Nedan återges kommunstyrelsens 
beslut i detalj.  

2020-06-10 §227 - Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
ytterligare förslag för att nå budget i balans. Som en del i detta uppdrag ska 
förvaltningen se över förvaltningsorganisationen. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen den 23 september 2020.  

2020-09-23 §344 - Åtgärder för en budget i balans - Biträdande kommundirektör, 
sektorschefer och verksamhetschefer rapporterar vilka åtgärder som planeras för att få 
en budget i balans.  

I den strategiska planen och budget för 2013-2015 beslutades att dåvarande sektor 
barn- och utbildning skulle sänka sina kostnader med 5,1 mnkr under 2013 och 7,5 
mnkr under 2014. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram åtgärder för en budget i 
balans. Sektor utbildning har på uppdrag av kommunstyrelsen följt upp ärendet (Dnr: 
2013.0069.040) vid sammanträdena 2020-10-07 § 371 och 2020-10-28 § 384 med 
fokus på åtgärder inom förskoleverksamheten.  

Utöver ovan framgår av dokumentet Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun att 
sektorschef, vid befarad budgetavvikelse, är skyldig att vidta åtgärder inom ramen för 
sina befogenheter så att tilldelat anslag kan hållas. Om åtgärder inte bedöms vara 
tillräckliga uppmanas sektorschef att väcka förslag hos kommunstyrelsen till åtgärder så 
att sektorns totala anslagsram kan hållas. I händelse av större avvikelse från budget ska 
sektorschef tillsammans med uppföljningsansvarig lämna en skriftlig förklaring till 
avvikelsen.  

Vid intervjuer med verksamhetsföreträdare framhålls att det pågår ett aktivt 
åtgärdsarbete inom de två granskade sektorerna. Det har framtagits förslag på åtgärder 
som har samlats i excelfiler som löpande följs upp på tjänstemannanivå. Ett antal av 
åtgärderna kommer dock att kräva politiska beslut och kommer därmed att presenteras 
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för kommunstyrelsen. Flertalet åtgärder framhålls dock röra bemanning vilket hanteras 
på tjänstemannanivå.  

Bedömning 

Vidtar kommunstyrelsen åtgärder vid befarat ekonomiskt underskott? 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Genomförd granskning visar att kommunstyrelsen erhåller ekonomiska rapporter kring 
det ekonomiska läget löpande men att endast ett fåtal beslut har fattats med åtgärder 
för att nå en ekonomi i balans. Det är väsentligt att kommunstyrelsen fortsätter arbetet 
med att följa det ekonomiska läget och säkerställer att de har tillräcklig kunskap om 
orsakerna till den ekonomiska utvecklingen för att kunna besluta om och vidta 
nödvändiga åtgärder med anledning av rapporteringen.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att rapporteringen är tillräcklig och 
ger tillräckliga underlag för nödvändiga beslut om åtgärder.  
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun genomfört 
en granskning av ekonomistyrning inom kommunstyrelsens ansvarsområde med särskilt 
fokus på Sektor social omsorg och Sektor utbildning. Granskningens syfte är att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess 
på en kommunövergripande nivå samt om kommunstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen 
syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är 
tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt 
har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på en kommunövergripande 
nivå samt att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyr-
ning för den verksamhet den ansvarar för. Genomförd granskning visar att det finns en 
dokumenterad mål- och budgetprocess samt dokumenterade regler för ekonomistyrning 
för Finspångs kommun. Vidare framgår att det finns en dokumenterad resursfördel-
ningsmodell som tar hänsyn till ett flertal faktorer som påverkar verksamheternas förut-
sättningar (exempelvis socioekonomiska faktorer). Den genomförda enkäten visar dock 
att det finns ett behov av att säkerställa att ovan nämnda dokument är förankrade och 
kända i organisationen. Vi kan även konstatera att det inte tydligt framgår hur resurs-
fördelningsmodellen tar hänsyn till de av fullmäktige uppsatta målen för verksamheten.  

Kommunen har en varierande prognossäkerhet men det pågår ett arbete med att 
utveckla prognosarbetet vilket vi ser positivt på. Det är dock väsentligt att 
kommunstyrelsen säkerställer att de har en god prognossäkerhet och att de får 
tillräckliga underlag som beskriver orsakerna till förändringar i prognoserna från 
sektorerna. Osäkerhet i prognosarbetet påverkar möjligheterna att styra och leda 
verksamheten samt har negativ påverkan på möjligheterna att se effekterna av 
beslutade åtgärder och i vilken omfattning ytterligare åtgärder behöver vidtas.  

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 
respektive revisionsfråga i rapporten. 

Revisionsfråga Bedömning  

1. Finns det tydliga regler 
och riktlinjer för den 
kommunövergripande mål- 
och budgetprocessen? 
 

Uppfylld 
Det finns en dokumenterade regler och 
riktlinjer av den kommunövergripande 
mål- och budgetprocessen med tydliga 
årshjul i kommunens styrdokument. 
Genomförd enkät visar dock att det finns 
ett behov av att se över rutinerna och 
anvisningarna för att ytterligare tydliggöra 
dessa.  
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2. Finns det regler och 
riktlinjer för kommunens 
ekonomistyrning? 
 

Uppfylld 
Det finns utarbetade regler och riktlinjer 
för kommunens ekonomistyrning i 
dokumentet Ekonomistyrningsregler för 
Finspångs kommun och det finns 
framtaget internbudget för respektive av 
de två granskade sektorerna. Vidare 
noteras att det i dokumentationen anges 
att koppling mellan verksamhetsmål och 
tillgängliga resurser i kommunen.  

 

3. Finns ändamålsenliga 
fördelningsprinciper? 
(kommunövergripande 
samt inom Sektor social 
omsorg och Sektor 
utbildning) 
 

Delvis 
Det finns en dokumenterad 
resursfördelningsmodell som tar hänsyn 
till ett flertal faktorer som påverkar 
verksamheternas förutsättningar men det 
saknas en tydlig koppling till de mål som 
fullmäktige satt upp för verksamheten. 
Vidare visar enkäten att den framtagna 
resursfördelningsmodellen inte är känd i 
organisationen vilket vi ser som en brist. 

 

4. Är fördelningen av 
ansvar och befogenheter 
inom kommunstyrelsens 
verksamheter tydlig? 
 

Delvis 
De finns dokument som beskriver ansvar 
och befogenheter i hög utsträckning 
mellan såväl politik och förvaltning men 
även mellan olika chefsroller. Det finns 
dock inte klargjort kring roller och ansvar i 
mål- och budgetprocessen, exempelvis 
stöd från ekonomer till budgetansvariga. 

 

5. Har kommunstyrelsen 
en god prognossäkerhet? 
 
 

Delvis 
Kommunen har en varierande 
prognossäkerhet men de procentuella 
avvikelserna är relativt små. Det är 
väsentligt att kommunstyrelsen 
säkerställer att de får tillräckliga underlag 
som beskriver orsakerna till förändringar i 
prognoserna från sektorerna. Osäkerhet i 
prognosarbetet påverkar möjligheterna att 
styra och leda verksamheten samt har 
negativ påverkan på möjligheterna att se 
effekterna av beslutade åtgärder och i 
vilken omfattning ytterligare åtgärder 
behöver vidtas.  

 

6. Vidtar 
kommunstyrelsen 
åtgärder vid befarat 
ekonomiskt underskott? 
 

Delvis 
Kommunstyrelsen erhåller ekonomiska 
rapporter kring det ekonomiska läget 
löpande men att endast ett fåtal beslut 
har fattats med åtgärder för att nå en 
ekonomi i balans. Det är väsentligt att 
kommunstyrelsen fortsätter arbetet med 
att följa det ekonomiska läget och 
säkerställer att de har tillräcklig kunskap 
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om orsakerna till den ekonomiska 
utvecklingen för att kunna besluta om 
och vidta nödvändiga åtgärder med 
anledning av rapporteringen.  
 

Rekommendationer 
Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnas följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen:  

● Säkerställ att resursfördelningsmodellen kommuniceras i organisationen för att öka 
förståelsen för denna.  

● Se över möjligheterna att tydliggöra kopplingen mellan de av fullmäktige uppsatta 
målen för verksamheten och tilldelade medel i kommunens resursfördelningsmodell. 

● Se över och säkerställt att attestreglementet är fortsatt aktuellt. 

● Säkerställ att arbetet att se över prognosarbetet och prognossäkerheten färdigställs 
för en förbättrad prognossäkerhet. 

● Säkerställ att de underlag som lämnas i samband med prognoserna är tillräckliga 
och ger tillräcklig kunskap för att kunna fatta välgrundade beslut och vidta 
nödvändiga åtgärder. 

● Analysera enkätresultatet för att identifiera ytterligare utvecklingsmöjligheter kopplat 
till mål- och budgetprocessen. 
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Bilagor 
Som en del i granskningen har en enkät skickats ut till samtliga med budgetansvar inom Sektor 
social omsorg och Sektor utbildning. Totalt har enkäten skickats till 36 tjänstepersoner varav 24 
har besvarat den. 

 

Enkäten, som består av 26 frågor, är uppdelad i två avsnitt (budgetprocessen och 
verksamhetsstyrning). Nedan presenteras frågor och erhållna svar i utskickad enkät. Svaren på 
respektive fråga illustreras i diagram där svarsprocenten är fördelad utifrån bedömningsskalorna 
instämmer helt, instämmer i huvudsak, instämmer till viss del, instämmer i begränsad 
utsträckning, instämmer inte alls och vet ej. Svarsfrekvensen uppgick i enlighet med ovan 
diagram till 67%.  
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Finspångs kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun genomfört
en granskning av hanteringen av ny genomfartsled. Granskningens syfte är att bedöma
om kommunstyrelsen säkerställt att hanteringen av ny genomfartsled bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
säkerställt att hanteringen av ny genomfartsled bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Genomförd granskning har inte kunnat påvisa att det genomfördes en riskanalys i början
av projektet. Vidare visar granskningen att man identifierat vissa nyckelintressenter
både innan och kontinuerligt under projektets planerings- och genomförandefas.
Däremot har granskningen inte kunnat påvisa att man genomfört en dokumenterad
nyckelintressentanalys innan projektstart.

Vi kan konstatera att man har fört kommunikation med ett antal intressenter under
projektets planering och genomförande, men vi har inte heller kunnat påvisa att det
upprättats en extern kommunikationsplan vid projektets uppstart. Vi har tagit del av
arbetsmaterial som styrker att förvaltningen har ett pågående arbete med att etablera
systematiskt kommunikationsarbete avseende samhällsbyggnadsprojekt.

Vidare har vi i granskningen kunnat styrka att man inom ramen har hanterat ett antal
uppkomna situationer som till olika grad ändrat förutsättningarna för genomförande av
projektet samt att man inom förvaltningen vidtagit åtgärder för att minska och dämpa
uppkomna situationer och därmed kan sägas haft en riskhantering. Vi har dock inte
kunnat påvisa att man från förvaltningens sida arbetat med riskhantering som ett
dokumenterat inslag i projektgenomförandet.

Granskning av dokumentation av upphandlingsförfarandet styrker bedömningen att
kommunen genomfört upphandlingen av entreprenaden i enlighet med LOU.
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Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Genomfördes en riskanalys i början av projektet? Nej

Efterlevs riskhanteringsprocessen? Delvis

Identifierades nyckelintressenter, beslutsfattare och andra
som kunde påverka projektets utfall innan uppstart?

Delvis

Hur fördes kommunikationen till nyckelintressenter?
Etablerades en extern kommunikationsplan vid projektets
uppstart?

Nej

Har Lou tillämpats? Ja

Rekommendationer

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Fortsätter att utveckla och sedermera implementera det pågående arbetet med
att systematisera det interna och externa kommunikationsarbetet för
samhällsutvecklingsprojekt som kan anses vara av allmänt intresse. Det är ett
lovvärt steg att utverka en kommunikationsplan med periodiserad avrapportering
och revidering i likhet med det arbetsmaterial vi har tagit del av.

● Att samhällbyggnadsförvaltningen i likhet med de åtgärder och arbete som
påbörjats avseende kommunikationsinsatser utverkar ett dokumenterat
systematiskt riskanalysarbete för denna typ av samhällsbyggnadsprojekt.
Riskanalysarbetet bör vara en integrerad del av planerings- och
genomförandefasen av alla samhällsbyggnadsprojekt och tydligt knyta an till
projektspecifika kommunikationsplaner.

● Att samhällsbyggnadsförvaltningen integrerar en dokumenterad
nyckelintressentanalys under planeringsfasen av samhällsbyggnadsprojekt för
att säkerställa att intressenter och medborgare tillhandahåller relevant och
tillbörlig information om framdrift av samhällsutvecklingsprojekt, samt för de fall
detta inte är möjligt får information om varför så är fallet.
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Inledning
Bakgrund

Finspångs kommun har förändrats och en ny genomfartsled har planerats genom
centrum av Finspång. Detta ställer krav på en riskanalys där hänsyn tas till
nyckelintressenters nuvarande och kommande behov. Kommunikationen med
nyckelintressenter under genomförande är nödvändig för ett lyckat genomförande av
förändringen.

Mot denna bakgrund har revisionen funnit skäl att genomföra en granskning av
hanteringen av ny genomfartsled.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att hanteringen av
ny genomfartsled bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningens revisionsfrågor är:

1. Genomfördes en riskanalys i början av projektet?
2. Efterlevs riskhanteringsprocessen?
3. Identifierades nyckelintressenter, beslutsfattare och andra som kunde påverka

projektets utfall innan uppstart?
4. Hur fördes kommunikationen till nyckelintressenter? Etablerades en extern

kommunikationsplan vid projektets uppstart?
5. Har Lou tillämpats?

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Vår bedömning av revisionsfrågorna har tagit utgångspunkt i
vad som sägs i:

● Plan och bygglagen (PBL), 3 kap, om översiktsplanering
● God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen, 11 kap
● Översiktsplan
● Kommunens interna riktlinjer och policy

Avgränsning

Granskningen är avgränsad till att omfatta kommunstyrelsen.
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Metod

Granskning och analys av styrande dokument relevanta för granskningen. Intervjuer har
genomförts med representanter från sektor samhällsbyggnad.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat
Riskanalys

Revisionsfråga 1: Genomfördes en riskanalys i början av projektet?

Iakttagelser

Kommunstyrelsen beslutar 2017-12-18 att bifalla förslag om att den politiskt tillsatta1

referensgruppen som bildats under 2015 ska ta fram ett inriktningsprogram för
gestaltning av ett antal områden i Finspångs centralort. Inriktningsprogrammet ska
omfatta platserna:

● Bergslagstorget
● Förvaltningstorget
● Bruksvägen
● Bergslagsvägens sträckning från Bergslagstorget upp till Kulturhuset
● Strandområdet längs stationsområdet på ”andra sidan ån” och dess anslutning

till Bruksparken och övriga parkområdet på norra sidan av Finspångsån.

Vi noterar att kommunstyrelsens referensgrupp för Finspångs centrummiljö ges i
uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till inriktningsprogram för
identifierade områden enligt beslut 2018-01-22 för att redovisa detta senast2

2018-04-30. Uppdraget består i att programmet skall förtydliga vilken målbild Finspångs
kommun har för de nämnda offentliga miljöerna.

Vidare ser vi att referensgruppens förslag till inriktningsprogram presenteras, diskuteras
samt bifalles av kommunstyrelsen enligt beslut taget 2018-03-26 . Enligt protokoll från3

kommunstyrelsen beslutas inriktningsprogrammet i sin helhet vara vägledande i fortsatt
arbete med att utveckla de offentliga rummen i Finspångs centrum. Underlaget till
beslutet gör gällande att inriktningsprogrammets huvudpunkter ska ses som
referensramar att utgå från vid framtida planering och projektering för gestaltning av de
olika offentliga områdena i Finspångs centrummiljö, samt fungera som
avstämningspunkter vid medborgarförslag med bäring på centrumutvecklingen. Därtill
fastställs att målsättningen med utvecklingen i de offentliga rummen i Finspång ska vara
följande parametrar:

● Finspång centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till vistelseytor för
människor.

3 Dnr: KS.2017.1157-6 2018 § 110
2 Dnr: KS.2017.1157-3 2018 § 16
1 Dnr: KS.2017.1157-2 2017 § 438
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● De olika delarna (Förvaltningstorget, Bergslagstorget, Bruksparken,
Slottsparken/Engelska parken, strandsidan vid stationsområdet) ska bindas ihop
till en helhet.

● Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och
dess invånare

Således ges i beslut från kommunstyrelsen 2018-§ 110 från 2018-03-26 ingen vidare
instruktion till samhällsbyggnadsförvaltningen om att påbörja någon form av projektering
eller exploatering av centrummiljön.

Protokoll från kommunfullmäktige daterat 2019-12-18 lyfter frågan kring trafikåtgärder4

på Bergslagsvägen/De Besche väg med anledning av Region Östergötlands bygge av
ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång, placerat utefter Bergslagsvägen. Av protokollet
framgår att byggandet av Finspångs vårdcentrum är pågående med preliminär inflyttning
december 2020 samt att detta aktualiserar behovet av att fatta beslut om hur
trafikföringen ska ske runt byggnaden. Kommunfullmäktige fattar under sammanträdet
ett antal principbeslut avseende ställningstagande kring de offentliga ytorna i centrala
Finspångs tätort i syfte att kunna genomföra nödvändiga arbeten så att dessa kan
färdigställas till november 2020. Enligt beslutet bifaller kommunfullmäktige
ställningstagande om:

● Att Bergslagsvägen ska vara öppen för trafik i båda riktningar på sträckan
Vallonplatsen och upp till Hyttvägens anslutning och att sträckan ska utformas
som lågfartsområde.

● Att De Besche väg, sträckan utanför vårdcentrumbyggnaden, stängs för biltrafik
och utformas för gång- och cykeltrafik.

Av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från 2020-05-19 framgår att5

centrumgruppen och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans har tagit fram ett
förslag på en lösning för att tillfälligt tillskapa ytterligare parkeringsmöjligheter vid
Bergslagsvägen – Finsterwaldevägen – Bergslagstorget. Föreslagen lösning innebär att
3-4 ytterligare parkeringsplatser tillskapas längs med Finsterwaldevägens södra sida i
direkt anslutning till Bergslagsvägen och cirkustorget. I samband med föreslagen lösning
ser förvaltningen att det finns ett behov att omgående påbörja projektering för en
ombyggnad av Bergslagsvägen mellan Vallonplatsen och Finsterwaldevägen till ett
gångfartsområde.  Kommunstyrelsen fattar vid sammanträdet beslut om att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med centrumgruppen projektera
en ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och Finsterwaldevägen, till ett
gångfartsområde samt att ta fram ett gestaltningsförslag för att binda ihop
Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken -
strandsidan vid Stationsområdet till en sammanhängande helhet.

5 KS.2019.1138-11, 2020 § 213
4 Dnr: KS.2019.1138, 2019 § 190
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Vid intervju redogör representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen att
centrumgruppen har haft möjlighet att lämna synpunkter på framtaget
gestaltningsförslag och att centrumgruppen inte har haft några stora synpunkter .6

Av protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-09 beslut om7

investeringsbudget framgår att centrumutveckling (Bergslagsvägen) erhåller medel
enligt investeringsplan.

Vid intervju med företrädare för samhällsbyggnadsförvaltningen poängteras att man från
förvaltningens sida inte går till nämnden för investeringsbeslut innan upphandling av
entreprenör är färdig med hänvisning till att finansiering är en känslig del i upphandling
och att man därför inte vill begära medel från budget innan upphandling är klar.

Vi noterar att företrädare för samhällsbyggnadsnämnden gör gällande att upphandlingen
genomfördes under våren 2020, vilket bekräftas med protokoll från kommunstyrelsens8

sammanträde 2020-08-26 . Vidare beskriver sammanträdesprotokollet att9

samhällsbyggnadsförvaltningen i skrivelse daterad 2020-08-24 redogör för att de i
enlighet med beslut KF 2019 § 190 Dnr: KS.20219.1138 har påbörjat projektering och
upphandling av Bergslagsvägen etapp 1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige:

● att uppdraga kommunstyrelsen att avsluta påbörjad upphandling och genomföra
en ombyggnad av del av Bergslagsvägen etapp 1 enligt framtaget förslag,

● att anvisa 14 600 tkr till förvaltningen från offentliga medel till förfogande i
investeringsplan 2020-2022 2019 § 464 Dnr: KS.2019.1167,

● att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från kommungemensamma
medel för avskrivningar och intern ränta samt ökade driftskostnader efter
slutredovisat projekt,

● att paragrafen justeras omedelbart

Enligt protokollet beslutar kommunstyrelsen att anteckna informationen till protokollet
samt att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Protokoll från extrainsatt sammanträde den 2020-09-16 gör gällande att10

kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Ärendet tas upp på nytt under
ordinarie sammanträde 2020-09-30 där protokoll gör gällande att kommunstyrelsen11

beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens framställan.

11 Dnr: KS.2020.0017 2020 § 163
10 Dnr: KS.2020.0017 2020 § 152
9 Dnr: KS.2020.0017 2020 § 277
8 Upphandlingsförfarandet behandlas mer utförligt i revisionsfråga 5.
7 KS.2019.1167-3 2019 § 464

6 Vidare noterar vi att samhällsbyggnadsförvaltningen vid intervju gör gällande att den politiskt
tillsatta centrumgruppen idag är upplöst och ersatt av genomförandegruppen för översiktsplan
(GÖP). GÖP är ett politiskt tillsatt utskott som kommer med inspel och medskick till detaljplaner,
översiktsplan samt i projekt av liknande karaktär som detta.
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Vi har tagit del av kommunens mall för “Att arbeta med Riskanalys - Miniriskmetoden”,
vilken beskriver hur risker i projekt ska riskbedömas för att prioritera, samt namnge
åtgärder/aktivitet, ansvarig och datum för färdigställande.Riskanalysen innefattar inte
vilka projekt som är aktuella för riskanalys, och i granskningen har inte framkommit
direktiv för användandet. Vi noterar att riskanalysen inte använts före eller under
projektets gång, enligt förvaltningsledningen för att projektet inte ansågs tillräckligt stort
ur ett ekonomiskt perspektiv.

Bedömning

Genomfördes en riskanalys i början av projektet?

Nej.

Genom det underlag vi har tagit del av i form av politisk beredning, förfrågningsunderlag
för upphandling, riskanalys, projektplan och intervju med representanter för
samhällsbyggnadsförvaltningen har vi i granskningen inte kunnat påvisa att en
riskanalys genomfördes i början av projektet.

Riskhantering
Revisionsfråga 2: Efterlevs riskhanteringsprocessen?

Iakttagelser
Som noterats under revisionsfråga 1 genomfördes har vi genom det underlag vi tagit del
av inom ramen för denna granskning inte kunnat se att samhällsbyggnadsförvaltningen
genomfört en riskanalys vid uppstart av projektet.

Vid intervjuer framkommer att projektets inte kunde komma igång då föreslaget förslag
till finansieringsbeslut återremitterades till förvaltningen i augusti 2020 för att sedan
fastställas i oktober 2020, vilket påverkade tidplanen för genomförande.

Under denna tid menar förvaltningen att man hade dialog med entreprenören angående
tidsplan då vinter medför svårare markarbeten. Vid intervju menar
samhällsbyggnadsförvaltningen att överenskommelse med entreprenör träffades om att
färdigställande kunde ske till sista april 2021, under förutsättning att det var en mild
vinter. Som tidigare noterats gör samhällsbyggnadsförvaltningen gällande vid intervju att
förvaltningen inte går till nämnden för investeringsbeslut innan upphandling av
entreprenör är färdig, med hänvisning till att finansiering är en känslig del i upphandling
och att man därför inte vill begära medel från budget innan upphandling är klar.

Vidare gör förvaltningen gällande att denna tidsplan inte kunde hållas då det vid
utgrävning påträffades en kraftledning som inte fanns med i projekteringsunderlaget.
Kraftledningen tillhör Vattenfall och har grävts ned och lagts om av Vattenfall i januari
2020.  Vid intervju förklaras att att kraftledningen varken var inmätt eller registrerad av
Vattenfall och att ledningen inte fanns med när man började projektering genom tjänsten
”ledningskollen”.
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Vidare uppges i intervju att förvaltningen har haft inarbetade processer för hur
projektplanering och hantering av liknande mindre samhällsbyggnadsprojekt och att
förvaltningens gällande arbetssätt har följts även i detta projekt. Vi har i tagit del av den
mall till projektplan som kommunen enligt förvaltningen använder, men har i
granskningen inte kunnat konstatera att kommunens mall för projektplaner använts i
detta projekt.

Förvaltningen menar att det vid byggmöten med entreprenören har trycks på vikten att
hålla tidsplan för projektet. Vidare menas att det vid återkommande problem som lett till
revideringar av tidsplanen förts goda diskussioner, vilket lett till en överenskommelse
med entreprenören om att öppna upp området etappvis.Vid granskningens
genomförande pågår diskussioner med entreprenören vilka kostnadsersättningar
leverantören har rätt till på grund av oförutsedda förseningar. Förvaltningen konstaterar
att entreprenören har juridisk rätt till viss ekonomisk ersättning.

Förvaltningen gör gällande att man har kommunicerat till entreprenören vid byggmöten
att man önskar kommunicera en ny tidsplan men att det har varit svårt att få
entreprenören att lämna nya estimat vilket gjort att det inte heller för kommunen varit
möjligt att kommunicera förändringar i tidplanen externt.

Bedömning
Efterlevs riskhanteringsprocessen?

Delvis.

Vi noterar att samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för projektet har behandlat
och hanterat ett antal uppkomna situationer som till olika grad har ändrat
förutsättningarna för genomförandet av projektet. Dessa har varit av varierande karaktär
och har haft olika grader av påverkan på framdrift. Vidare noterar vi att det inom
samhällsbyggnadsförvaltningen vidtagits åtgärder för att minska och förmildra
uppkomna situationer och därmed haft en riskhantering.

Vi noterar att förvaltningen inte har visat att arbete med riskhantering som ett
dokumenterat inslag i projektgenomförandet utförts. Genom det underlag vi har tagit del
av noterar vi att riskhanteringen har bestått i vidtagna åtgärder kopplade till uppkomna
situationer. I de fall samhällsbyggnadsförvaltningens åtgärdat risker har dessa varit
grundade på projektledares och förvaltningens erfarenhet och diskretion.

Nyckelintressenter

Revisionsfråga 3: Identifierades nyckelintressenter, beslutsfattare och andra som kunde
påverka projektets utfall innan uppstart?

Iakttagelser

Vid intervju med representanter för samhällbyggnadsförvaltningen framkommer att det
inom ramen för ordinarie arbetsgång och metod för projekt har genomförts möten med
fastighetsägare och centrumhandlare.
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Som vi noterade i föregående revisionsfråga har förvaltningen givit den politiskt tillsatta
centrumgruppen möjlighet att lämna synpunkter innan fastställande av  projektet.

Vidare gör representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen gällande att
utgångspunkten för detta projekt är omgestaltning av ett existerande fysiskt objekt där
det finns politiska beslut om inriktning för funktionalitet och gestaltning. Därvidlag menar
representanter från samhällbyggnadsförvaltningen vid intervju att den föreslagna
omgestaltningen av gatan i projektet ryms inom ramen för gällande detaljplan och
således har det förfarande som enligt plan- och bygglagen krävs vid upprättning eller
ändring av detaljplan inte varit aktuellt . Vi noterar att det i de politiska besluten om12

inriktning och gestaltning inte finns någon styrning från nämnden om huruvida
intressentanalys ska genomföras eller hur intressenter ska involveras i omgestaltningen
av centrumgatan.

Vid intervju framkommer att samhällsbyggnadsförvaltningen inte genomfört någon
specifik nyckelintressentanalys för projektet.

Vi noterar att samhällsbyggnadsförvaltningen vid intervju uppger att man genom
GIS-lösning identifierat fastighetsägare och dessa har fått skriftlig information om
projektets ursprungliga tidsplan och genomförande. Representanter för
samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att förvaltningen skickat ut information men att
inte det inte genererat förväntad respons från identifierade intressenter. Genom den
maillista som finns för centrumhandlare har förvaltningen informerat om projektets
ursprungliga tidsplan och genomförande.

Tillgänglighet till verksamheter såsom livsmedelsbutiker och restauranger identifierades
som primärt viktigt för företagare som påverkas av projektet Förvaltningen framhåller att
det är en fråga om att identifiera målgrupp och en annan att identifiera kanal för
kommunikation och konstaterar att andra intressenter framkommit under projektets gång
och hänvisar till pågående arbete med framtagande av övergripande
kommunikationsplan för samhällsbyggnadsprojekt.

Bedömning

Identifierades nyckelintressenter, beslutsfattare och andra som kunde påverka
projektets utfall innan uppstart?

Delvis.

Förvaltningen uppger vid intervju att förvaltningen inte genomfört någon specifik
nyckelintressentanalys inför projektets genomförande. Vi noterar att projektets politiska
beredning har medfört att man i ett initialt skede varit medveten om de politiska
beslutsfattare som har inflytande över projektets utformning. Vidare noterar vi att man i
kommunikationsaktiviteter har riktat sig till aktörer som vid bedömning kan anses tillhöra
gruppen nyckelintressenter samt att man genom befintlig GIS-lösning identifierat och fört
kommunikation med fastighetsägare om projektets genomförande.

12 Granskningen har inte gjort någon bedömning huruvida projektet uppfyller kraven för gällande
detaljplan då det inte ligger inom ramen för granskningsområdet.
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Därvidlag kan vi konstatera att man har identifierat vissa nyckelintressenter både innan
och kontinuerligt under projektet planerings- och genomförandefas. Däremot har man
inte genomfört en dokumenterad nyckelintressentanalys innan uppstart av projektet eller
påvisat dokumenterade systematiska arbetsrutiner för intressentanalys för detta projekt
eller för projekt av liknande karaktär.

Kommunikation med nyckelintressenter

Revisionsfråga 4: Hur fördes kommunikationen till nyckelintressenter? Etablerades en
extern kommunikationsplan vid projektets uppstart?

Iakttagelser

Revisionsfråga 3 består av två delfrågor där den inledande är av undersökande och
deskriptiv karaktär. Frågan behandlas i de inledande styckena under denna rubrik samt i
de revisionsnära rekommendationer vi lämnar i slutet av rapporten men har ingen bäring
på den revisionella bedömningen av revisionsfråga 3. Vid den revisionella bedömningen
har hänsyn tagits till huruvida en extern kommunikationsplan etablerades vid projektets
uppstart.

Som vi noterat under föregående revisionsfråga uppger samhällsbyggnadsförvaltningen
vid intervju att förvaltningen inte genomfört någon specifik nyckelintressentanalys varken
innan projektets uppstart eller under projektets genomförande. Däremot uppger
förvaltningen att det har genomförts ett antal kommunikationsaktiviteter riktade mot
identifierade intressenter i projektet.

Av de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget för projektet framgår att all
extern kommunikation om projektet ska föras av beställaren, vilket i det här fallet är
Finspångs kommun . Vidare specificerar dokumentet att utförande entreprenör lämnar13

beställaren underlag till information som berör fastighetsägare, boende, m.fl. .14

Genom GIS-lösning uppger förvaltningen att fastighetsägare har identifierats och
informerats om projektets ursprungliga tidsplan och genomförande. Vidare uppges i
intervju att befintlig maillista för centrumhandlare har använts för att föra kommunikation
med dessa initialt. Representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen poängterar vid
intervju att diskussioner kring hur och när kommunikation till berörda parter ska föras för
att få bäst genomslag har förts internt i anslutning till det pågående arbetet med den
övergripande kommunikationsplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Diskussionen
kommer ur förvaltningens observation att respons från allmänheten blivit lägre än
förväntat.

Kommunikation har även skett med politiker i olika konstellationer vid ett flertal olika
tillfällen. Vid intervju uppger representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen att det
finns månatliga möten med miljönämnden, samt möten med

14 Administrativa föreskrifter ACF.263. Dokumentet anslut till AMA AF 12.
13 Administrativa föreskrifter AFC.262. Dokumentet ansluter till AMA AF 12.
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samhällsutvecklingsgruppen där projektet diskuterats. Den sistnämnda beskrivs under
intervjun som en grupp som består av kommundirektör, Miljö- och samhällsbyggnadsråd
och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid intervju beskrivs mötena vara av informell
karaktär där information och uppdateringar om samhällsutvecklingsprojekt behandlas,
främst frågor av kommunikativ karaktär.

Vid intervju med gör representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen gällande att
skriftlig kommunikationsplan inte upprättats för detta projekt. Kommunikationskanaler
har diskuterats med entreprenören i projektet,  vidare anses kommunikation förts med
företagare och centrumhandlare där den dialogen delvis har förts tillsammans med
representanter från den politiska nivån för att möta uppkomna frågor om projektet.

Gällande förskjutning av tidsplan för genomförande av projektet menar
samhällsbyggnadsförvaltningen vid intervjutillfälle att osäkerheter kring
genomförandetider även vid revideringar av den ursprungliga tidplanen samt
osäkerheter kring markläget inneburit en ovillig att kommunicera tidplaner externt, då
förvaltningen inte själva varit säkra på hur det skulle påverka projektet.

Vi noterar att samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram
riktlinjer för hur förvaltningen på ett systematiskt sätt ska hantera kommunikation genom
framtagande av en central kommunikationsplan. Vi har tagit del av arbetsmaterialet och
noterar att kommunikationsplanen listar ett antal mål och aktiviteter som ska
genomföras och utvärderas för verksamhetsår 2021 fördelat på enhet/avdelning inom
sektor samhällsbyggnad. Kommunikationsplanen specificerar att varje mål och aktivitet
ska avrapporteras av utsedd ansvarig inför varje verksamhetsår. Planen specificerar att
avrapportering ska ske internt inom sektor samhällsbyggnad varje tertial av utsedd
representant för gällande verksamhetsår.

Vi har även tagit del av arbetsmaterial från sektor samhällsbyggnad som illustrerar
kommunikationsflöden fördelat på informationskanal, samt kontaktinformation och
ansvarsfördelning vid kommunikationsaktiviteter. Vidare har vi tagit del av mall för
projektspecifika kommunikationsplaner som inkluderar en nulägesanalys,
målgruppsanalys, strategiförklaring, målformulering, aktivitetsspecifikation och
utvärdering.

Bedömning

Hur fördes kommunikationen till nyckelintressenter? Etablerades en extern
kommunikationsplan vid projektets uppstart?

Nej.

Vi noterar att man vid projektets uppstart inte etablerat en extern kommunikationsplan.
Kommunikationsaktiviteter som rör projektet har genomförts i olika konstellationer, mot
olika grupper och intressenter. Vi noterar vidare att det inte har funnits ett dokumenterat
strategiskt kommunikationsarbete i projektet, utan kommunikationsaktiviteter har
genomförts när man ansett att behov har funnits.
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Vi har tagit del av sektor samhällsbyggnads pågående arbete med att etablera en
central kommunikationsplan utställd för verksamhetsår 2021, samt mall för
projektspecifika kommunikationsplaner och stödmaterial om kommunikationsflöden för
intern och extern kommunikation från sektor samhällsbyggnad.

Upphandling
Revisionsfråga 5: Har Lou tillämpats?

Iakttagelser

Vi noterar att uppdragsbekräftelse UBK 200110 utställd och signerat 2020-01-10 av
konsultbyrån Tyréns AB och chef för samhällsplaneringsenheten inom Finspångs
kommun ger Tyréns AB i uppdrag att utverka detaljprojektering av Bergslagsvägen
Finspång enligt ramavtal UH-2017-576 tecknat med Norrköpings kommun.

Avtalsskrivning har enligt anbudsbrev daterat 2019-12-16 utställt till
samhällsbyggnadsförvaltningen i Finspångs kommuns projektledare föregåtts av möte
med beställare och platsbesök i Finspång 2019-11-04 samt 2019-11-28.

Vi noterar att uppdragsbekräftelse UBK Upphandlingsstöd utställd och signerad
2020-04-01 av konsultbyrån Ramböll och chef för samhällsplaneringsenheten inom
Finspångs kommun ger Ramböll i uppdrag att tillhandahålla upphandlingsstöd till
Finspångs kommun. Uppdraget omfattar:

● Publicering av förfrågningsunderlag och annonsering på e-Avrop
● Hantering av hela processen i e-Avrop
● Sammanställning, utvärdering, referenstagning etcetera av inkomna anbud
● Tilldelning och bistånd vid kontrakt/beställning

Vi har tagit del av annonseringen av upphandlingen (2020/S 134-328255) genom TED
(Tenders Electronic Daily) vilket är web-versionen av tillägget till EU:s officiella tidning
där offentliga upphandlingar i EU publiceras. I annonsen paragraf II.2.5 framgår att pris
inte är enda upphandlingskriteriet och att alla kriterier anges endast i
upphandlingsdokumentationen. Vi har även tagit del av det förfrågningsunderlag som
har legat till grund för upphandlingen av entreprenaden.

Vi noterar att protokoll för anbudsöppning utställt av Ramböll daterat 2020-08-12 gör
gällande att tre anbud infordrats genom öppen annonsering.

● Anbud 1: undertecknat 2020-08-10, anbudssumma 10 825 465 SEK
● Anbud 2: undertecknat 2020-08-10, anbudssumma 10 533 000 SEK
● Anbud 3: undertecknat 2020-08-10, anbudssumma 11 582 220 SEK

Anbudssammanställning utställd av Ramböll gör gällande att, utöver redovisad
anbudssumma, uppfyllnad av ska krav om:

● Registrerad för mervärdesskatt, F-skatt och arbetsgivaravgift
● Ett dokumenterat miljöledningssystem likvärdigt SS EN ISO 14001:2004
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● Ett dokumenterat kvalitetsledningssystem likvärdigt SS EN ISO 9001:2008
● Omsättning för år 2019 om minst 10 miljoner
● 2 st. likvärdiga referensprojekt, likvärdighet bedöms efter AFB.52 fjärde stycket
● Platschef med minst 5 års erfarenhet av liknande projekt, styrks med bifogat CV
● Korrekt ifyllt anbudsformulär, signerat av behörig person
● Ifylld mängdförteckning

Av anbudssammanställning framgår att Anbudsgivare 2 inte bedöms uppfylla ställt krav
om 2 st likvärdiga referensprojekt efter AFB.52 fjärde stycket, samt inte bedöms uppfylla
ställt krav om korrekt ifyllt anbudsformulär på grundval att anbudssumman inte textats
enligt krav.

Vidare framgår av anbudssammanställning att Anbudsgivare 3 inte bedöms uppfylla
ställt krav om korrekt ifyllt anbudsformulär på grundval av att det saknas signatur på
sidorna i anbudsformuläret enligt krav.

Vi noterar att Ramböll i anbudssammanställningen rekommenderar Anbudsgivare 1 för
entreprenaden i fråga.

Tilldelningsbeslut Upphandling Bergslagsvägen daterat 2020-10-06 och signerat av
tillförordnad samhällsbyggnadschef i Finspångs kommun gör gällande att Finspångs
kommun föreslår att entreprenadavtal tilldelas Anbudsgivare 1 med hänvisning till
Anbudssammanställning Bergslagsvägen 2020-08-12. Dokumentet gör gällande att
projektledare vid Finspångs kommun var närvarande och föredragande vid möte då
beslutet fattats.

Entreprenadkontrakt Bergslagsvägen etapp 1 signerat av ombud för Anbudsgivare 1
samt samhällsbyggnadschef för Finspångs kommun tilldelar Anbudsgivare 1
utförandeentreprenad för projektet. Som kontraktshandlingar bestäms:

● Signerat kontrakt
● Ändringar i AB04 upptagna i förfrågningsunderlaget
● AB04
● Entreprenörens anbud
● Samtliga delar av förfrågningsunderlaget (UH-2020-51)

Bedömning

Har LOU tillämpats?

Ja.

Granskning av dokumentation som styrker upphandlingsförfarandet samt de
avväganden Finspångs kommun som beställare och upphandlande myndighet gjort
styrker att kommunen genomfört upphandlingen med tillämpning av LOU. Det är vår
bedömning utifrån den dokumentation som tillhandahållits oss att kommunen uppfyllt de
åtaganden som tillkommer upphandlande myndighet enligt LOU.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun genomfört
en granskning av hanteringen av ny genomfartsled. Granskningens syfte är att bedöma
om kommunstyrelsen säkerställt att hantering av ny genomfartsled har bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen delvis
säkerställt att hanteringen av ny genomfartsled har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Rekommendationer

Utifrån den revisionsgranskning som presenterats rekommenderar vi att
kommunstyrelsen säkerställer att samhällsbyggnadsförvaltningen i fortsättningen:

● Fortsätter att utveckla och sedermera implementera det pågående arbetet med
att systematisera det interna och externa kommunikationsarbetet för
samhällsutvecklingsprojekt som kan anses vara av allmänt intresse. Det är ett
lovvärt steg att utverka en kommunikationsplan med periodiserad avrapportering
och revidering i likhet med det arbetsmaterial vi har tagit del av.

● Att samhällbyggnadsförvaltningen i likhet med de åtgärder och arbete som
påbörjats avseende kommunikationsinsatser utverkar ett dokumenterat
systematiskt riskanalysarbete för denna typ av samhällsbyggnadsprojekt.
Riskanalysarbetet bör vara en integrerad del av planerings- och
genomförandefasen av alla samhällsbyggnadsprojekt och tydligt knyta an till
projektspecifika kommunikationsplaner.

● Att samhällsbyggnadsförvaltningen integrerar en dokumenterad
nyckelintressentanalys under planeringsfasen av samhällsbyggnadsprojekt för
att säkerställa att intressenter och medborgare tillhandahåller relevant och
tillbörlig information om framdrift av samhällsutvecklingsprojekt, samt för de fall
detta inte är möjligt får information om varför så är fallet.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Genomfördes en
riskanalys i början av
projektet?

Nej

Genom det underlag vi har tagit
del av i form av politisk
beredning, förfrågningsunderlag
för upphandling och intervju
med representanter för
samhällsbyggnadsförvaltningen
har vi i granskningen inte
kunnat påvisa att en riskanalys
genomfördes i början av
projektet.

2. Efterlevs
riskhanteringsprocessen?

Delvis

Vi noterar att man från
förvaltningen inom ramen för
projektet har behandlat och
hanterat ett antal uppkomna
situationer som till olika grad
har ändrat förutsättningarna för
genomförandet av projektet.
Dessa har varit av varierande
karaktär och har haft olika
grader av påverkan på framdrift.

Vidare noterar vi att man inom
förvaltningen vidtagit åtgärder
för att minska och förmildra
uppkomna situationer och
därmed haft en riskhantering.

Vi noterar att man från
förvaltningen inte har påvisat att
man arbetat med riskhantering
som ett dokumenterat inslag i
projektgenomförandet.
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3. Identifierades
nyckelintressenter,
beslutsfattare och andra
som kunde påverka
projektets utfall innan
uppstart?

Delvis

Vi konstaterar att man har
identifierat vissa
nyckelintressenter både innan
och kontinuerligt under projektet
planerings- och
genomförandefas. Däremot har
man inte genomfört en
dokumenterad
nyckelintressentanalys innan
uppstart av projektet eller
påvisat dokumenterade
systematiska arbetsrutiner för
intressentanalys för detta
projekt eller för projekt av
liknande karaktär.

4. Hur fördes
kommunikationen till
nyckelintressenter?
Etablerades en extern
kommunikationsplan vid
projektets uppstart?

Nej

Vi noterar att man vid projektets
uppstart inte etablerat en extern
kommunikationsplan.
Kommunikationsaktiviteter som
rör projektet har genomförts i
olika konstellationer, mot olika
grupper och intressenter. Vi
noterar vidare att det inte har
funnits ett dokumenterat
strategiskt
kommunikationsarbete i
projektet, utan
kommunikationsaktiviteter har
genomförts när man ansett att
behov har funnits
.
Vi har tagit del av sektor
samhällsbyggnads pågående
arbete med att etablera en
central kommunikationsplan
utställd för verksamhetsår 2021,
samt mall för projektspecifika
kommunikationsplaner och
stödmaterial om
kommunikationsflöden för intern
och extern kommunikation från
sektor samhällsbyggnad.
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5. Har Lou tillämpats? Ja

Granskning av dokumentation
som styrker
upphandlingsförfarandet samt
de avväganden Finspångs
kommun som beställare och
upphandlande myndighet gjort
styrker att kommunen
genomfört upphandlingen med
tillämpning av LOU.

Det är vår bedömning utifrån
den dokumentation som
tillhandahållits oss att
kommunen uppfyllt de
ålägganden som tillkommer
upphandlande myndighet enligt
LOU.
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2021-11-16

Susanne Lindberg Pär Koyanagi-Gustafsson
___________________________ ___________________________
Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Finspångs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2021-06-01. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 
föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att 
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande 
övergripande revisionsfråga ska besvaras: Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av Strategisk 
plan 2021-2023 med budget 2021.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se 
“syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd 
(otillräckligt).

4

Inledning
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Kommunstyrelsen: Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021. 15 av 17 (88 %) verksamhetsmål bedöms 
som gula eller gröna vilket indikerar ett resultat som överträffat eller ligger i 
linje med förväntningarna för året. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot 
driftbudget: +46 mnkr. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har delvis varit 
tillräcklig under år 2021. Ett par utvecklingsområden har noterats. 

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Stärk styrningen och uppföljningen av verksamhetsmål genom att utgångsläge och styrtal anges för samtliga indikatorer 
kopplade till verksamhetsmålen i Strategisk plan. 

● Tillse att tillräckliga resurser allokeras för att kunna följa upp de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning 
i såväl delårsrapport som i årsredovisning. Kommunfullmäktige har efter förslag från kommunstyrelsen beslutat om 
begränsad uppföljning av verksamhetsmål i delårsrapporten 2021 med fokus på större avvikelser. 
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Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en 
plan för sin verksamhet?

Grön 2020-10-28 § 377 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att 
anta förslaget till Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021.

2. Budget a) Har styrelsen antagit en 
budget för sin verksamhet?

Grön 2020-10-28 § 377 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att 
anta förslaget till Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021.

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
styrelsens verksamhet?

Grön I Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 finns 17 mål för 
verksamheten baserade på målen i Agenda 2030. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-25 § 413 om 14 prioriterade 
uppdrag för 2021 i syfte att uppfylla de beslutade målen. 

b) Finns mål formulerade för 
styrelsens ekonomi?

Grön I strategisk plan finns 6 finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning, antagen budget betraktas även som mål för ekonomin. 

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Grön Totalt 100 indikatorer har fastställts för att mäta verksamhetsmålen, 
styrtal eller riktning (öka/minska) anges för majoriteten. Det 
förekommer indikatorer som saknar styrtal exempelvis “Fallskador 
bland personer 65+”, “Frånvaro i grundskolan” samt 
“Nattfastemätning”. Ingångsvärde anges inte för någon indikator och 
det framgår inte om målen omfattar enbart 2021 eller en längre 
period. 

Kommunstyrelsen: Granskningsiakttagelser
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Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering 
och åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till 
nämnden?

Grön Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun (KF 2018-04-05 § 31) 
anger omfattning och frekvens för sektorernas rapportering till 
kommunstyrelsen. I Strategisk plan 2021-2023 anges även att de 17 målen 
och dess indikatorer följs upp två gånger per år tillsammans med 
ekonomiuppföljningen i delårsrapport och årsredovisning.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Röd T1 och T2 omfattar resultat och prognos för ekonomi. T2 omfattar även 
resultat och prognostiserad måluppfyllelse för finansiella mål. För 
verksamhetsmålen görs en samlad avvikelserapportering. Det anges inte 
vilka eventuella avvikelser som har identifierats. 

KF har 2021-05-19 § 97 efter förslag från KS beslutat om begränsad 
uppföljningen av verksamhetsmålen i delårsrapporten med fokus på större 
avvikelser. Detta då förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att följa 
upp verksamhetsmålen till delårsbokslutet då fokus legat på att säkra 
verksamheten under pandemin. Vi konstaterar att detta även var fallet i 
delårsrapport 2020 och bedömer att revisionsfrågan inte kan anses 
uppfylld. 

Uppföljning av prioriterade uppdrag för 2021 sker 2021-10-06 § 284, 
procentuellt genomförande vid T2 anges.

Årsredovisning omfattar ekonomiskt resultat, nyckeltal för verksamheten 
samt bedömning av måluppfyllelse för finansiella mål och verksamhetsmål. 
Vi noterar att flera indikatorer som saknar måltal i Strategisk plan har måltal 
vid uppföljningen, exempelvis “Genomsnittstid i försörjningsstöd”. Vissa 
indikatorer har även omformulerats från “ska öka” till ett styrtal, exempelvis 
“Utbildningsnivå hos vuxna minst gymnasial utbildning – ska öka (%).”

Kommunstyrelsen: Granskningsiakttagelser (forts.)

142



PwC
Finspångs kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 April 2022

9

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering 
och åtgärder

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder 
för att nå mål för verksamheten?

Ej tillämplig Ej tillämplig eftersom T1 och delårsrapport inte omfattar prognostiserad 
måluppfyllelse för verksamhetsmål. I delårsrapport anges att ingen 
avvikelse under året varit så stor att det ändrat på fjolårets bedömning av 
målen. Åtgärder bedöms således ej ha krävts utifrån lämnad rapportering. 

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder 
för att nå mål för ekonomin?

Röd Vid T1 och T2 prognostiserar två sektorer underskott för helåret. Förslag till 
åtgärder redovisas för båda dessa. 

Vid T2 prognostiseras ett av de finansiella målen inte kunna uppnås för 
året. Några åtgärder anges inte ha vidtagits med anledning av detta. 

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för 
verksamheten?

Grön Av 17 mål bedöms 8 som gröna, 7 som gula och 2 som röda i 
årsredovisningen. 

Enligt årsredovisningen har färgerna följande betydelse: Om resultatet har 
överträffat förväntningarna för året har indikatorn eller bidraget 
grönmarkerats. Har den förväntade utvecklingen inte nåtts
rödmarkeras parametern. När bedömningen är att resultaten
ligger i linje med förväntningarna för året har parametern gulmarkerats.

Vi uppfattar att både gul och grön markering indikerar att målet ha bedömts 
som uppfyllt. Sammantaget bedöms 15/17 mål (88 %) som uppfyllda.

b) Når styrelsen uppsatta mål för 
ekonomin?

Grön Årets resultat för kommunen är 61 mnkr, vilket utgör ett överskott mot 
budgeterat resultat (15 mnkr) om ca 46 mnkr. Samtliga finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning bedöms som uppfyllda. 

Kommunstyrelsen: Granskningsiakttagelser (forts.)
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Nämnder
- Bygg- och miljönämnden
- Sociala myndighetsnämnden
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Sociala myndighetsnämnden 
Sociala myndighetsnämndens uppgift är myndighetsutövning mot enskild. Det betyder att nämnden tar beslut om 
ansökningar och anmälningar med stöd av de lagar som finns inom det här området. Nämnden förfogar inte över en egen 
förvaltning utan erhåller stöd från kommunstyrelsens förvaltning.
Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämndens uppgift är myndighetsutövning mot enskild. Det betyder att nämnden arbetar med att pröva 
anmälningar och tillstånd samt ansvarar för tillsyn med stöd av de lagar som finns inom det här området. Nämnden 
förfogar inte över en egen förvaltning utan erhåller stöd från kommunstyrelsens förvaltning.

I Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 finns fastställd budget för båda nämnderna. Uppföljning av utfall och 
helårsprognos görs enbart för bygg- och miljönämnden i kommunens tertialrapport per T1 och delårsrapport per T2. I 
kommunens årsredovisning redovisas resultat jämfört med fastställd budget för båda nämnderna. 

11

Inledande iakttagelser och förutsättningar
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Bygg- och miljönämnden: Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021. De Agenda 2030-mål som anges i 
Tillsynsplan enligt miljöbalken, strålskyddslagen och livsmedelslagen bedöms 
som uppfyllda i kommunens årsredovisning. Ingen uppföljning har genomförts 
av målen i fastställd Behovs- och tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Ej tillämplig Ej tillämplig - Nämnden saknar budgetansvar. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har delvis varit 
tillräcklig under år 2021. Vissa förbättringsområden har identifierats. 

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till bygg- och miljönämnden:

● Att nämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning av den verksamhet den enligt sitt reglemente ansvarar för. Nämnden bör 
löpande följa upp tillsynsplaner och mål. 

● Att nämnden överväger att till fullmäktige lyfta frågan om nämndens budgetansvar. Vi bedömer att förtroendevalda, som är 
ansvariga för en verksamheten, även bör ha befogenheter att styra över budgetmedel. I nuläget saknar nämnden möjlighet 
att göra ekonomiska prioriteringar för att säkerställa att verksamheten levererar en tillräcklig kvalitet. Företrädesvis bör 
myndighetsnämnderna tilldelas budgetmedel motsvarande personalkostnaderna medan kommunstyrelsen behåller 
personalansvaret. 
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Bygg- och miljönämnden: Granskningsiakttagelser 
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar
1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en 

plan för sin verksamhet?
Grön Nämnden har antagit plan för verksamheten genom tillsynsplaner: 

Tillsynsplan alkohol och tobak (2020-12-15 § 114) 
- Tillsynsplan räddningstjänst (2021-01-19 § 5)
- Tillsynsplan 2021 enligt miljöbalken, strålskyddslagen och 
livsmedelslagen (2021-03-03 § 19)
- Behovs- och tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och miljöbalken 7 
kap (2021-03-03 § 18)
Nämnden har även antagit Internkontrollplan 2021 (2021-03-02 § 21). 
Denna anges vara ett verktyg för att säkerställa verksamhetsmässiga och 
ekonomiska mål. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en 
budget för sin verksamhet?

Ej tillämplig Nämnden saknar budgetansvar. I kommunens Strategiska plan 2021-2023 
med budget 2021 anges ekonomisk ram för nämnden. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
nämndens verksamhet?

Grön I Behovs- och tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har 7 
mål fastställts. Utöver det anges i Tillsynsplan enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen och livsmedelslagen att Bygg- och miljöenheten ska 
arbeta för att uppfylla 7 av agenda 2030-målen som fastställts till 
kommunens Strategiska plan. 

b) Finns mål formulerade för 
nämndens ekonomi?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Nämnden saknar budgetansvar. Tilldelad budgetram i 
strategisk plan skulle kunna betraktas som mål för ekonomin. 

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Gul Samtliga mål i Behovs- och tillsynsplan enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken 7 kap har ett antal indikatorer i form av aktiviteter. Vissa 
aktiviteter bedöms vara uppföljningsbara, t.ex. “Upprätta rutiner för 
tillsynsarbetet” (inom tillgänglighet) samt “genomföra utbildningskvällar”. 
Majoriteten bedöms dock som inte som tillräckligt konkreta eller mätbara. 
Exempel på återkommande aktiviteter är “vid behov förelägga om åtgärd” 
samt “handlägga inkomna ärenden”. 
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Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar
4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat 
direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Röd I Reglemente för nämnden (beslutat av fullmäktige 2020-03-25, § 47) 
anges att nämnden kontinuerligt ska följa upp sin verksamhet samt 
regelmässigt rapportera till fullmäktige hur man fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige lämnat till dem. Det anges inte med vilken frekvens eller 
omfattning nämnden ska ställas rapportering om den egna verksamheten. 
Vi bedömer att kommunens ekonomistyrningsregler inte omfattar 
verksamhetens återrapportering till nämnden.

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Gul Vid samtliga sammanträden under året ges uppföljning av verksamheten i 
form av statistik för byggfunktionen (ärendebalans för bygglov). I protokoll 
framgår inte vilken period under året statistiken omfattar.  

Enligt uppgift har uppföljning av verksamheten skett inom ramen för 
internkontroll under 2021. I nämndens internkontrollplan är en kontroll att 
tillsynsplanerna ska följas. Nämnden har genom informationsärende ställts 
uppföljning av internkontrollplanen vid sammanträde i april, juni, 
september och december vilket framgår av protokoll. Vi bedömer dock att 
internkontrollplanen inte omfattar tillräckligt stora delar av tillsynsplanerna 
för att utgöra en tillräcklig uppföljning av måluppfyllelse. Inga resultat 
redovisas för de mål som fastställts inom tillsynsplanen för plan- och 
bygglagen och miljöbalken 7 kap. 

Ett par avvikelser i rapporteringen av internkontrollplanen jämfört med 
antagen plan, det saknas bland annat rapportering per januari vilket anges 
i planen. 

Bygg- och miljönämnden: Granskningsiakttagelser (forts.) 
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Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar
4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

Ej tillämplig Någon samlad dokumenterad uppföljning av tillsynsplanerna har inte 
ställts till nämnden. 

I återrapportering av Internkontrollplan per juni och september anges att 
avvikelser noterats. Inga åtgärder anges ha vidtagits. Återrapporteringen 
sker genom informationsärende och nämnden har inte fattat några beslut 
om åtgärder. 

d) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Nämnden saknar budgetansvar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål 
för verksamheten?

Grön Av de 7 agenda 2030 mål som fastställts i Tillsynsplan enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen och livsmedelslagen bedöms samtliga som uppfyllda i 
kommunens årsredovisning (3 gula, 4 gröna). 

Någon uppföljning av målen i Behovs- och tillsynsplan enligt plan- och 
bygglagen och miljöbalken har inte dokumenterats och redovisats för 
nämnden. 

b) Når nämnden uppsatta mål 
för ekonomin?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Nämnden saknar budgetansvar. I kommunens 
årsredovisning följs årets resultat upp för nämndens politiska verksamhet 
inom driftredovisning för Politisk ledning. Resultatet är i nivå med budget. 

Bygg- och miljönämnden: Granskningsiakttagelser (forts.) 

149



PwC
Finspångs kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 April 2022

16

Sociala myndighetsnämnden: Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer

 
Granskningsområde Revisionell bedömning Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Ej tillämplig Ej tillämplig - Vi kan ej bedöma huruvida nämnden kan verifiera att dess 
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Nämnden har 
inte antagit någon plan eller några mål för sin verksamhet.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Ej tillämplig Ej tillämplig - Nämnden saknar budgetansvar. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d

Röd Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har inte varit 
tillräcklig under år 2021. Nämnden har inte antagit någon verksamhetsplan 
för de områden och uppgifter som den enligt fullmäktige, i sitt reglemente, 
ansvarar för. Nämnden har heller inte antagit några mål för verksamheten. 
Vi noterar att det saknas redovisning av ekonomiskt utfall och prognos för 
nämnden i kommunens tertialrapportering per T1 och T2, det finns dock 
med i årsredovisning.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till sociala myndighetsnämnden:

● Att nämnden säkerställer en tillräcklig intern styrning (lämpligen genom upprättande av verksamhetsplan och mål för sin 
verksamhet) och kontroll (genom löpande uppföljningar av verksamheten). 

● Att nämnden överväger att till fullmäktige lyfta frågan om nämndens budgetansvar. Vi bedömer att förtroendevalda, som är 
ansvariga för en verksamheten, även bör ha befogenheter att styra över budgetmedel. I nuläget saknar nämnden möjlighet att 
göra ekonomiska prioriteringar för att säkerställa att verksamheten levererar en tillräcklig kvalitet. Företrädesvis bör 
myndighetsnämnderna tilldelas budgetmedel motsvarande personalkostnaderna medan kommunstyrelsen behåller 
personalansvaret.
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Sociala myndighetsnämnden: Granskningsiakttagelser   
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan 
för sin verksamhet?

Röd Nämnden har inte antagit någon verksamhetsplan för de områden och 
uppgifter som den enligt fullmäktige, i sitt reglemente, ansvarar för. 

Vid sakavstämning av rapporten framhålls att nämnden inte ska ha 
någon verksamhetsplan då nämnden endast ansvarar för 
myndighetsutövning på individnivå. Vidare anges att i reglemente ska  
ordet “verksamhet” genomgående tolkas som “ansvarsområde”. 
Revidering av reglementet uppges även pågå. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en 
budget för sin verksamhet?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Nämnden saknar budgetansvar. I kommunens Strategiska 
plan 2021-2023 med budget 2021 anges ekonomisk ram för nämnden. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
nämndens verksamhet?

Röd Inga mål finns formulerade för nämndens verksamhet

b) Finns mål formulerade för 
nämndens ekonomi?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Nämnden saknar budgetansvar. Tilldelad budgetram i 
Strategisk plan skulle kunna betraktas som mål för ekonomin. 

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Det finns inga mål formulerade

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat 
direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Röd I Reglemente för nämnden (beslutat av fullmäktige 2020-03-25, § 47) 
anges att nämnden kontinuerligt ska följa upp sin verksamhet samt 
regelmässigt rapportera till fullmäktige hur man fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige lämnat till dem. Det anges inte med vilken frekvens eller 
omfattning nämnden ska ställas rapportering från den egna 
verksamheten. Vi bedömer att kommunens ekonomistyrningsregler inte 
omfattar verksamhetens återrapportering till nämnden.
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Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Röd Granskningen kan inte styrka att nämnden gör någon uppföljning av 
verksamheten.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder 
för att nå mål för verksamheten?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Det finns inga mål formulerade

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder 
för att nå mål för ekonomin?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Nämnden saknar budgetansvar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Det finns inga mål formulerade

b) Når nämnden uppsatta mål för 
ekonomin?

Ej tillämplig Ej tillämplig - Nämnden saknar budgetansvar. I kommunens 
årsredovisning följs årets resultat upp för nämndens politiska 
verksamhet inom driftredovisning för Politisk ledning. Resultatet är i nivå 
med budget.

Sociala myndighetsnämnden: Granskningsiakttagelser 
(forts.)   
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla fasta fullmäktigeberedningar.
Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska 
avgöras av fullmäktige. Syftet med beredningar är att tillse att fullmäktige får tillförlitliga och allsidigt belysta underlag inför 
beslutsfattande. Beredningarna kan vara fasta eller tillfälliga men enbart de fasta beredningarna är revisionsobjekt.
Revisionsobjekt i denna granskning är demokratiberedningen, miljö- och samhällsberedningen, lärandeberedningen samt 
omsorgsberedningen.
Syfte och revisionsfråga
Revisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12. Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett 
underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande revisionsfråga ska besvaras: 
Har fullmäktiges fasta beredningar förvaltat och fullgjort de/det uppdrag som tilldelats dem på ett ändamålsenligt sätt och 
med tillräcklig intern kontroll?

Metod och avgränsning
Analys av för granskningen relevant dokumentation, främst tilldelade uppdrag från fullmäktige samt beredningarnas 
protokoll. Vid behov genomförs muntliga avstämningar med representanter för beredningarna.  
I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

3
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Fullmäktige har fyra fasta beredningar som enligt Handboken har följande grunduppdrag: 
- Bereda, granska och följa upp resultaten av verksamheten. 
- Bidra till att strategiska mål tas fram inom de områden beredningarna ansvarar för.
- Gå igenom den strategiska planen och följa upp resultat utifrån varje berednings särskilda ansvarsområde. En 

genomgång av gällande strategisk plan genomförs av beredningarna under november-december.

I Arbetsordning för kommunfullmäktige (beslutad av KF 2019-12-18, § 194) specificeras utöver ovanstående 
grunduppdraget för respektive fullmäktigeberedning. 

Utöver detta kan kommunfullmäktige besluta om särskilda uppdrag för beredningarna. 

Av Handbok för fullmäktiges beredningar (beslutad av KF 2014-08-27 § 162) följer att budget för beredningarna antas i 
samband med att kommunens budget fastställs i strategiska planen. Beredningarnas budget följs således upp av 
kommunfullmäktige.

Dokumentgranskning visar att under 2021 ges ingen rapportering av beredningarnas resultat i kommunens övergripande 
tertialrapport 1, delårsrapport per augusti eller i årsredovisning. I tertialrapport 1 samt i delårsrapport anges i löpande text 
att beredningarnas resultat utgör en del av överskottet för kommunfullmäktige. Detta på grund av lägre kostnader för 
sammanträdesersättningar. 

Revisionen har inte genomfört några träffar med beredningarna under 2021 som avhandlat revisionsåret 2021. 

5

Iakttagelser för samtliga beredningar
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Demokratiberedningen
Grunduppdrag
Demokratiberednings grunduppdrag är enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer, 
kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald samt bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska 
organisationen. Slutligen ansvarar demokratiberedningen för att utse mottagare av Finspångs kommuns demokratistipendium.

Beredningen har under 2021 genomfört 7 möten. Beredningens minnesanteckningar visar att beredningen har delat ut 
demokratistipendium för år 2021 på mötet den 8 december 2021. Beredningen har även gett inspel från till budgetberedningen 
inför budget och strategisk plan 2022. Av minnesanteckningarna är det inte tydligt att beredningen i övrigt har arbetet sitt 
grunduppdrag. Vidare framkommer av minnesanteckningarna att beredningen önskat få klarhet kring dess grunduppdrag och har 
diskuterat detta vid flera tillfällen samt med kommunfullmäktiges presidium och på beredningsgemensamma presideträffar. 

Särskilt uppdrag
Enligt uppdragsplanen (beslutad av kommunfullmäktige 2018-10-30-§ 157) är beredningens särskilda uppdrag utarbeta former 
och forum för hur kommunens politiska organ kan jobba med ungdomsdemokrati och ungdomars inflytande. 

Granskning av beredningens minnesanteckningar visar att beredningen arbetar med sitt särskilda uppdrag vid samtliga 
sammanträden under året. Intervjuer har genomförts med elevrådsrepresentanter och information har inhämtats om hur en annan 
kommun arbetat med frågan. För att få förankring för sitt förslag planeras även en workshop med kommunfullmäktige. Av 
kommunfullmäktiges protokoll den 20 oktober 2021 framgår att en vägledande debatt hållits avseende uppdraget. Slutdatum för 
det särskilda uppdraget är enligt uppdragsplanen den 31 december 2020, vi kan konstatera att uppdraget slutförts efter detta 
datum. Någon slutrapportering har inte ställts till kommunfullmäktige vid april 2022. Vid sakasvtämning uppges att slutrapporten är 
registrerad i ärendehanteringssystemet samt att den huvudsakliga orsaken till förseningen är coronapandemin. 
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Demokratiberedningen (forts.)
Särskilt uppdrag (forts.) 
Den 28 april 2021-§ 75 behandlade kommunfullmäktige en motion om att ge demokratiberedningen i uppdrag att bland 
annat leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter gör en analys av hur den egna verksamheten på 
olika sätt främjar integration. Kommunfullmäktige beslutade att presidiet i samråd med demokratiberedningen tar fram 
en uppdragsplan och återkommer till kommunfullmäktige. Under granskningens genomförande (mars 2022) har den 
nya uppdragsplanen ännu inte behandlats av kommunfullmäktige. 

Bedömning
Vi bedömer att demokratiberedningen i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort det uppdrag som tilldelats den på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Beredningen bedöms inte helt ha fullgjort sitt grunduppdrag då 
den inte har arbetat aktivt med kommunfullmäktiges arbetsformer eller kommunens arbete för demokrati, jämställdhet 
och mångfald. Beredningen har delat ut demokratistipendium. Det finns behov av att klargöra beredningens 
grunduppdrag. Det särskilda uppdraget bedöms som fullgjort då det slutförts med en försening på grund av 
coronapandemin. 

I allt 
väsentligt 
uppfyllt
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Miljö- och samhällsberedningen
Grunduppdrag
Miljö- och samhällsberedningens grunduppdrag är enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige att ta fram förslag till 
strategiska mål inom de områden beredningen ansvarar för; en hållbar samhällsutveckling.

Beredningen har genomfört 8 möten under året. Minnesanteckningar styrker att beredningen har granskat och 
kommit med synpunkter till kommunens strategiska plan 2022. I övrigt styrks inte av minnesanteckningarna att 
beredningen arbetat med sitt grunduppdrag genom att bereda, granska och följa upp resultaten av verksamheten. 

Särskilt uppdrag
Enligt uppdragsplanen (beslutad av kommunfullmäktige 2021- § 19) är beredningens särskilda uppdrag att bereda 
framtagandet av en ny avfallsplan för kommunen. Startdatum för det särskilda uppdragen var januari 2021. 
Beredningen ska bland annat ta fram ett tydligt syfte med den kommunala avfallsplanen, ta fram mål och åtgärder för 
att förebygga och på ett miljömässigt sätt hantera det avfall som uppkommer i kommunen, utvärdera de avfallsflöden 
som finns i kommunen samt delta i samråd och utställning av avfallsplanen inför antagandet.

Av beredningens minnesanteckningar framgår att beredningen har arbetat aktivt med det särskilda uppdraget vid 
varje sammanträde under året. Bland annat har en vägledande debatt anordnats i kommunfullmäktige och en 
medborgarenkät genomförts. Slutdatum för det särskilda uppdraget är sommaren 2022. 

Bedömning
Vi bedömer att miljö- och samhällsberedningen i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort det uppdrag som tilldelats den 
på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Beredningen bedöms inte helt ha fullgjort sitt 
grunduppdrag då det inte kan styrkas att beredning, granskning eller uppföljning av resultaten av verksamheten 
genomförts. Vi bedömer att beredningen har fullgjort sitt särskilda uppdrag genom att arbeta aktivt med det under 
året. 

  

I allt 
väsentligt 
uppfyllt
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Lärandeberedningen
Grunduppdrag
Lärandeberedningens grunduppdrag är enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige att att ta fram förslag till strategiska mål 
för det område beredningen ansvarar för; ett livslångt lärande för medborgaren.

Beredningen har under 2021 genomfört 10 möten. Av beredningens minnesanteckningar från 2021 framgår att beredningen 
har bjudit in Arbetsförmedling för informationsinhämtning samt inhämtat och diskuterat statistik inom sitt verksamhetsområde. 
Av minnesanteckningar framgår inte att beredningen har arbetat med att att ta fram förslag till strategiska mål för det område 
den ansvarar för. 

Särskilt uppdrag
Enligt uppdragsplanen (beslutad av kommunfullmäktige 2019 §-197) är beredningens särskilda uppdrag att revidera 
arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet. Det särskilda uppdraget har förlängts genom 
flera beslut i kommunfullmäktige. 

Av beredningens minnesanteckningar från 2021 framgår att beredningen arbetat med sitt särskilda uppdrag vid varje 
sammanträde. Synpunkter på förslag till arbetsmarknadssstrategin har samlats in och strategin har reviderats innan den 
slutliga versionen fastställdes. Den 20 oktober 2021 § 161 beslutar kommunfullmäktige att anta arbetsmarknadsstrategi 
enligt lärandeberedningens förslag. Den 15 december 2021 § 212 beslutar kommunfullmäktige om ett nytt särskilt uppdrag 
för beredningen i form av revidering av strategin En tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och synlig vuxenutbildning

Bedömning
Vi bedömer att lärandeberedningen i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort det uppdrag som tilldelats den på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Beredningen bedöms inte ha fullgjort sitt grunduppdrag fullt ut 
då den inte har arbetat med att att ta fram förslag till strategiska mål för det område den ansvarar för. Vi bedömer att 
beredningen har fullgjort sitt särskilda uppdrag genom att ta fram en ny arbetsmarknadsstrategi för kommunen som har 
beslutats av kommunfullmäktige.

  

I allt 
väsentligt 
uppfyllt
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Omsorgsberedningen
Grunduppdrag
Omsorgsberedningens grunduppdrag är enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige att att ta fram förslag till 
strategiska mål för det område beredningen ansvarar för; den sociala omsorgen i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2020 § 75 att omsorgsberedningen skulle vara vilande fram tills nytt 
särskilt uppdrag bestäms. Enligt information från kommunföreträdare har omsorgsberedningen inte fått något 
nytt särskilt uppdrag sedan dess och har och således varit vilande under hela 2021. Detta uppges bero på den 
höga arbetsbelastningen till följd av pandemin.

Bedömning
Vi kan inte bedöma huruvida omsorgsberedningen i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort det uppdrag som 
tilldelats den på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Beredningen har varit vilande sedan 
fullmäktigebeslut i april 2020. 

  

Ingen 
bedömning
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Sammanfattning
Revisionsfråga: Har fullmäktiges fasta beredningar förvaltat och fullgjort de/det uppdrag som tilldelats dem på 
ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll?

  
Granskningsobjekt Revisionell bedömning Kommentar

Demokratiberedningen Grön Vi bedömer att beredningen i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort de uppdrag 
som tilldelats dem på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Miljö- och 
samhällsberedningen

Grön Vi bedömer att beredningen i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort de uppdrag 
som tilldelats dem på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Lärandeberedningen  Grönt Vi bedömer att beredningen delvis har förvaltat och fullgjort de uppdrag som 
tilldelats dem på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Omsorgsberedningen Ingen bedömning Beredningen har varit vilande sedan fullmäktigebeslut i april 2020. 

Efter genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendation till fullmäktiges beredningar:

●  Tillse att beredningarna arbetar aktivt med sina respektive grunduppdrag i enlighet med Arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Finspångs kommuns revisorer enligt de villkor 
och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 16 november 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2022-04-12

Susanne Lindberg Sofia Tuvhag

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

 

Kommunstyrelsen  

Årsredovisning 2021 Finspångs kommunkoncern 

Sammanfattning 
Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. Årsredovisning 
innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt räkenskaper.  
 

I årsredovisningen för år 2021 presenteras verksamheten på en 
kommunövergripande nivå och detaljerade redovisningar av sektorernas verksamhet 
och ekonomi sker i ett separat dokument. 
 

Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2021 ett resultat på 61,0 miljoner kronor, 
vilket är 25,6 miljoner högre än 2020. Det är en positiv avvikelse mot budget med 
46,2 miljoner kronor. Sektorerna utbildning och social omsorg har ett fortsatt 
underskott emedan sektorerna vård och omsorg, samhällsbyggnad och ledningsstab 
visar överskott. Kommungemensamma medel och finansenheten redovisar 
överskott. Vid avstämning mot balanskravet redovisar kommunen ett resultat på 
53,8 miljoner kronor.  

I jämförelse med föregående årsredovisning är fler mål för Agenda-2030 
grönmarkerade vilket ses som en indikation på att den nya styrmodellen och det 
förändrade arbetssätt den innebär har tagit fart.  

Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning 
visar att sex av de sex målen uppfylls. 

Förslag utifrån resultatet-Eget kapital: 

I årsredovisningen redovisas nedanstående reservationer och markeringar för eget 
kapital i not 17. Belopp i mnkr. 
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Malin Eriksson 

2022-02-11  2 (3)  
Dnr KS.2022.0007  
  

 
Till resultatutjämningsreserv får reserveras det lägsta av antingen den del av årets 
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två 
procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 2% av skatter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning för 2021 är 29,0 mnkr. Efter avstämning mot 
balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 53,8 miljoner kronor. Vilket ger 
möjlighet att reservera ytterligare 24,8 mnkr till resultatutjämningsreserven. Sedan 
tidigare år finns 13,8 mnkr i reserven. 

Om beslut tas enligt beslutspunkt 2 om reservering justeras tabellen enligt följande 
(not 17 i årsredovisningen). Belopp i mnkr. 

 
Beslut enligt beslutspunkt 2 påverkar också balanskravsresultatet som finns 
beräknat i förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultatet justeras då enligt tabellen 
nedan. Belopp i mnkr. 
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2022-02-11  3 (3)  
Dnr KS.2022.0007  
  

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna Årsredovisningen 2021. 
2. Att reservera 24,8 mnkr till resultatutjämningsreserven. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

3. Att ta sektorernas verksamhetsberättelser till protokollet.  
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FINSPÅNGS KOMMUN

2021 - UTKAST
Årsredovisning
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Årsredovisning 2021, antagen av kommunfullmäktige  
2022-xx-xx, 2021-§ 70.
Foto omslagsbild: Sofia Hellstedt.
Foto inlaga: Crelle Ekstrand / Crelle Photography, Tony 
Oldenburg / TonaPhoto, Matilda Wik / JS Sverige, Sofia 
Hellstedt, Agneta Östlund, Robert Davidsson, Marika Sjödin, 
Malin Fritiofsson, Ellinor Van Leeuwen samt byråbilder.
Produktion: Roxx Communication Group AB.
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Kommunen pekar även ut spännande områden för ny verksam-
hetsmark, precis vad Finspång behöver framåt – för att fortsätta 
arbeta med visionen 30/35. Under året har beslut tagits om 
nytt LSS boende – intill Sundsvägen. Platserna på boendet är 
efterlängtade och fler kommer behöva tillkomma även framåt. 
Även beslut och upphandling av ny förskola i Lotorp, en förskola 
på 6 avdelningar, har genomförts. Samtidigt har även Vallon-
bygden beslutat om byggnation av nya bostäder i Lotorp. Beslut 
om investering av om- och tillbyggnad av Hällestagården också 
tagits, och upphandling pågår. Så, en spännande framtid är att 
vänta i hela Finspång då vi också redan nu har flera spännande 
exploateringar på gång vilket kommer att möjliggöra att ännu 
fler kan bo, arbeta och leva ett gott liv i Finspång.

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

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

KOMMUNSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE

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

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

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

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

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

möjliggöra att ännu fler 
kan bo, arbeta och leva ett 

gott liv i Finspång."

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

Ulrika Jeansson 
Kommunstyrelsens ordförande  
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STOCKHOLM
FINSPÅNG

NORRKÖPING

LINKÖPING

FINSPÅNGS KOMMUN I KORTHET

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

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

Från regionens flygplatser går direktflyg till  
ett antal charterdestinationer.

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

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

3094   personer pendlar till Finspång per arbetsdag.

Siemens Energy AB   2800

Gränges AB   470

Finspångs kommun   1889

Mo Gård    380

Region Östergötland  300

2894    personer pendlar från Finspång per arbetsdag.

Restiderna baseras på snabbaste restid med 
kollektivtrafik.

UTBILDNING

FLYG

PENDLING

INDUSTRIKOMMUN

KOMMUNIKATIONER

2020 är senast tillgänglig statistik.
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100 
KR 

61%

1%

KULTUR- OCH
FRITIDSVERKSAMHET

GRUNDSKOLAN

GYMNASIET

VÅRD OCH OMSORG

ÖVERGRIPANDE
KOMMUNAL VERKSAMHET

BARNOMSORG

22%

7%
9%

VART GÅR SKATTEPENGARNA?

Så här får kommunen sina pengar

Så här används 100 kronor av skattepengarna

Vad kostar verksamheten?

1% kommer från reavinster och ränteintäkter.

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

9% kommer från verksamhetens statsbidrag.

61% av kommunens intäkter kommer från skatter.

22% kommer från generella stadsbidrag och utjämningsbidrag.

6 kr

3 kr

25 kr

10 kr

38 kr

18 kr

Kronor per år

Kostnad per barn i förskolan 171 891

Kostnad per elev i grundskolan F-9 126 009

Kostnad per elev i gymnasieskolan 147 580

Kostnad per brukare i hemtjänsten 324 058

Kostnad per brukare i särskilt boende 906 736

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

Översikt över verksamhetens 
utveckling

Fem år i sammandrag

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

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

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

• Soliditeten fortsätter att öka i både kommunen och koncernen.

• Årets investeringar har finansierats med egna medel.

Den kommunala koncernen

2017 2018 2019 2020 2021

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

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

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

Soliditet (%) 32 32 34 33 34

Soliditet inkl. totala pensions- 
förpliktelser (%)

11 14 16 17 19

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

Självfinansieringsgrad (%) 152 92 74 117 93

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

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

Kommunen

2017 2018 2019 2020 2021

Folkmängd 21,6 21,8 21,9 21,8 21,9

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

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

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

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

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

Soliditet inkl. totala pensions- 
förpliktelser (%)

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

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

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

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

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

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

Utbildning Social omsorg Vård och omsorg Samhällsbyggnad

Förskola

Grundskola

Grundsärskola

Fritidshem

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Vuxenutbildning

LSS-omsorg

Kommunal psykiatri

Försörjningsstöd

Integration

Planering 

Bygg och miljö

Räddningstjänst

Lokalvård

Transporter

Fastigheter

Säkerhets- och 
Miljöstrateger

Central barn- 
och elevhälsa

Individ- och
familjeomsorg

Myndighets-
utövning LSS

Måltidsservice 

Arbetsmarknads-
verksamhet

Kommundirektör

Äldreomsorg, 
hemtjänst

Äldreomsorg, 
särskilt boende

Hälso- och sjukvård

Myndighetsutövning 
äldreomsorg, 

färdtjänst, 
bostadsanpassning

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

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

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

Finspångs 
kommun

Kommuninvest 
ekonomisk förening

Privata utförare inom tre
väsentliga områdenTillväxt Finspång 

ekonomisk förening

Finspångs Förvaltnings- 
och Industrihus AB

Finspångs Stadsnät 
Finet AB

Vallonbygden AB
Curt Nicolin Gymnasiet

 (49%)
Finspångs Tekniska 

Verk AB

• Samordnande moderbolag i 
underkoncern.

• Friskola med teknikinriktade 
gymnasieprogram och 
vård- och omsorgsprogram.

• Producerar och distribuerar 
fjärrvärme.

• Tillhandahåller rent vatten.

• Omhändertar avloppsvatten.

• Bedriver grustäkt.

• Ombesörjer renhållning och 
avfallshantering.

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

• Ansvarar för kommunens 
datakommunikation.

• Kommunens organ för 
bostadsförsörjning.

• Drift av fritidsanläggningen 
Arena Grosvad, utförs av Medley.

• Samhällsbetalda resor.

• Vuxenutbildning

(även boendeplatser inom 
LSS-verksamheten).

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

• 100 procent av låne-
behovet finansieras 
via föreningen.

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

• Verka för att främja näringslivet 
i Finspångs kommun.

• Äga och förvalta aktier och 
värdepapper.

Kommunfullmäktige
med beredningar

Finspångs Förvaltnings- 
och Industrihus AB

Finspångs Stadsnät Finet AB
Finspångs Tekniska Verk AB

Vallonbygden AB
Curt Nicolin Gymnasiet (49%)Demokrati

Bygg- och 
miljönämnd

Arbetsgivar-
delegation

Ekonomi-
beredning

Social 
myndighetsnämnd

Överförmyndare

Lärande

Omsorg

Miljö- och 
samhällsplanering

Valnämnd

Revision

Kommunstyrelse
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Viktiga förhållanden för 
resultat och ekonomisk 
ställning

Väsentliga förändringar i 
verksamheten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Politiska beslut

Utvecklingen på arbetsmarknaden

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

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

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

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

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

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

Näringslivet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Extremväder och gradvis uppvärmning kan påverka den  
 ekonomiska utvecklingen.

• Klimatomställningen kan få effekter på både inflation och 
produktion.

1 Stefan Ingves information på ekonomichefsdagarna 14 januari 2022. 194
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Osäkerheten på arbetsmarknaden på grund av pandemin ledde 
till att arbetslösheten i riket ökade dramatiskt från mitten av 
mars 2020. Speciellt drabbade detta unga vuxna. Under 2021 
har antalet arbetslösa i kommunen åter varit på samma nivå 
eller lägre än under 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbetsmarknaden

In- och utpendling

Demografiska förändringar

IN- OCH UTPENDLING FINSPÅNG

ÖPPET ARBETSLÖSA I FINSPÅNG (-24 ÅR)  PER VECKA

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

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

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

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

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

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

Andra faktorer som leder till 
behovsförändringar avseende 
kommunal service

Marknadsförändringar

Väsentliga risker enligt fastställd 
internkontrollplan 2021

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

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

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

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

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

Konsekvensbeskrivningar
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IDENTIFIERAD RISK BESKRIVNING ORGANISATORISK ENHET UPPFÖLJNING AV RISK

Verksamhetsrisk

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

GDPR Felaktig hantering av personupp-
gifter enligt GDPR

Kommunala koncernen Kontinuerlig kontroll av personuppgifter, 
incidentrapportering vid avvikelser

IT Produktionsbortfall på grund av 
avbrott i IT-tjänster

Kommunala koncernen Incidentrapporter vid avbrott

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

Migrationsrelaterade intäkter och 
kostnader

Att statsbidragen inte täcker 
kostnaderna för den verksamhet 
som bedrivs

Kommunen Uppföljning av statsbidragen från migra-
tionsverket

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

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

Politisk styrning Att prioriterade uppdrag inte 
genomförs enligt plan

Kommunen Analys av uppdragsuppfyllelse

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

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

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

Kränkande särbehandling och 
klagomål

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

Sektor utbildning Sammanställning och analys av inciden-
trapportering till huvudman

Resursbrist på nyckelpersoner i 
kommunen

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

Sektor samhällsbyggnad Avstämning framtagande av planer med 
tidsplan

Gällande internavtal finns mellan 
köpare och säljare

Otydlighet i interna överenskom-
melser

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

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

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

Lokalresursförsörjning Brist på godkända och verksam-
hetseffektiva lokaler

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

Framtagande av verksamhets-
planer

Försvårar efterlevandet utifrån 
strategisk plan och verkställighet 
av beslutade aktiviteter.

Sektor samhällsbyggnad Redovisning av antal åtgärder utifrån 
antalet uppdrag.

Genomförande bakre ledning 
Räddningstjänsten

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

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

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

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

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

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

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

Sektor vård och omsorg 
och sektor social omsorg

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

Utredningar barn och  
ungdomar

Lagstadgad utredningstid hålls 
inte

Sektor social omsorg Sammanställning av utredningstider

Skyddsbedömning vid anmäl-
ningar barn och unga

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

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

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

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

Upplysningar totala 
pensionsförpliktelser

Uppföljning av fullmäktiges 
 riktlinjer för förvaltning av 
 pensionsmedel

Händelser av väsentlig 
 betydelse

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

Stöd till näringslivet

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

Bolagens påverkan

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

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

Pensionsplacering 2020 2021 Andel Policy Avkastning 
under året

Marknadsvärde 
Mnkr

Likvida medel 109 0 0% 0-10%

Nominella  
räntepapper

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

Realränte- 
obligationer

0 0 0% 50-100%

Aktier 0-40%

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

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

Alternativa  
tillgångar

0 0 0 0-10%

Bokfört värde 66 195 0 100% 0,90%

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Avsättning till  
pensioner, inkl  
särskild löneskatt

70 76 83 100 60

Pensionsförpliktelse, 
äldre än 1998, inkl 
särskild löneskatt

491 444 434 426 414

Pensionsförplikt-
else som tryggats i 
 pensionsförsäkring

0 0 0 0 37

Total pensionsskuld 
inkl. försäkring

561 520 517 526 511

Totalt pensionsförsäk-
ringskapital

0 0 0 0 46

- Varav överskottsme-
del

0 0 0 0 0

Förvaltade medel - 
finansiella placeringar

64 65 69 66 0

Återlånade medel 497 465 447 461 465

Konsolideringsgrad % 11 12 13 12 9
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Statsbidrag Covid-19

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

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

Sjukfrånvaro

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

Aktiviteter för Covid-19

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

Övriga effekter

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

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

Köp, försäljning, etablering och 
nedläggning av verksamhet

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

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

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

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

Omstrukturering

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

Ingångna avtal med väsentlig 
påverkan på verksamheten

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

Större investeringar

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

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

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

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

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

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

Betydande rättstvister

Kommunkoncernen har inte haft några väsentliga rättstvister 
under 2021.

Styrning och uppföljning 
av den kommunala 
verksamheten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Förändring av kost- 
nader och intäkter

2. Nettokostnadsandel

3. Självfinanseringsgrad

4. Investeringsvolym

5. Finansnetto

6. Årets resultat

RESULTAT KAPACITET RISK KONTROLL
7. Soliditet

8. Skuldsättningsgrad

9. Kommunens intäkter

10. Likviditetsmått

11. Finansiella netto- 
tillgångar

12. Ränte- och finansie-
ringsrisker

13. Borgensåtagande

14. Totala pensions- 
skulden

15. Budgetföljsamhet och 
prognossäkerhet

16. Känslighetsanalys
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God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning

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

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

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

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

Riktlinjer för god ekonomisk 
 hushållning

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

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

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

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

Sammanfattande bedömning av mål 
för god ekonomisk hushållning

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

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

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

Avstämning av finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning

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

Finansiella mål Resultat Måluppfyllelse

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

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

Målet är uppfyllt.

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

Målet är uppfyllt.

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

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

Målet är uppfyllt.

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

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

Målet är uppfyllt.

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

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

Målet är uppfyllt.

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

2. Nettokostnadsandel
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Förändring skatteintäkter och statsbidrag

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

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

Resultat och kapacitet

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

1. Förändring av kostnader och intäkter

(Procentuell  
förändring)

2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens netto-
kostnader

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

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag

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

Lönekostnader inkl. PO 6 4 11 3 3

Pensionskostnader 14 6 -4 16 19

(Procent) 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamheten/skatte-
int. och statsbidr.

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

Pensionerna/skatteint. 
och statsbidr.

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

Avskrivningar/skatte-
int. och statsbidr.

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

Finansnetto/skatteint. 
och statsbidr.

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

Nettokostnader/ skat-
teint. och statsbidr.

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

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

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

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

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

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

Internt tillförda medel, 
mnkr

212 148 103 232* 213

Årets netto- 
investeringar, mnkr

-139 -160 -185 -197 -229

Självfinansieringsgrad, 
%

152 92 74 117* 93

Kommun

Internt tillförda medel, 
mnkr

126 80 38 139* 113

Årets netto- 
investeringar, mnkr

-76 -38 -51 -103 -60

Självfinansieringsgrad, 
%

100 100 98 100 100

Årets reinvesteringar, 
mnkr

-34 -15 -38 -21 -21

Självfinansieringsgrad 
av reinvestering

100 100 100 100 100

(Procent) 2017 2018 2019 2020 2021

Koncern

Investeringsvolym/ 
Nettokostnader

8 9 10 11 13

Kommun

Investeringsvolym/ 
Nettokostnader

6 4 4 7 5

Bruttoinvesteringar/ 
avskrivningar

161 94 97 136* 90

Koncern 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat, mnkr 60 48 42 63* 71

Resultat efter finansiel-
la poster, mnkr

36 24 28 50 11

Kommun

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

Årets resultat, mnkr, 
exkl. jämförelsestöran-
de poster

22,9 22,5 13 35* 61

Årets resultat/skatte-
intäkter och generella 
statsbidrag, %

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

Årets resultat/eget 
kapital (%)

4,2 3,9 2,2 5,6* 8,8
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3. Självfinansieringsgrad av investeringar

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

4. Årets investeringar

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

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

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

5. Finansnetto

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

6. Årets resultat

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

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

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

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

203



2021 / ÅRSREDOVISNING / 23

(Procent) 2017 2018 2019 2020 2021

Koncern

Soliditet 32 32 34 33* 34

Kommun

Soliditet 27 28 28 27* 29

Soliditet exkl.  
internbank

46 48 50 43* 49

Soliditet inkl. ansvars-
förbindelse

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

Tillgångsförändring 1 1 0,5 12,4* 1,2

Förändring eget kapital 
exkl. avskrivningar.

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

(Procent) 2017 2018 2019 2020 2021

Total skuldsättnings-
grad

73 72 72 73* 71

– varav avsättningar 4 4 4 5* 3

– varav kortfristig 
skuldsättningsgrad

13 13 12 11* 11

– varav långfristig 
skuldsättningsgrad

56 55 56 57* 57

mnkr

Budgeterat resultat 15

Underskott i sektorernas verksamheter -17

Överskott i sektorers verksamheter, inklusive politisk 
ledning

27

Överskott i kommungemensamma kostnader  
(lönerevision, avskrivningar, utvecklingspott)

13

Överskott i finansieringsverksamheten (finansiella 
intäkter o kostnader, nedskrivningar)

23

Årets resultat i resultaträkningen 61

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

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

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

7. Soliditet

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

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

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

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

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

8. Skuldsättningsgrad

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

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

 2017 2018 2019 2020 2021

Kassalikviditet (%) 101 101 107 108* 93

Likviditetsdagar 39 39 31 35 31

Betalningsberedskap 
inkl. checkkredit och 
byggnadskreditiv (%)

108 116 115 116* 100

Rörelsekapital, mnkr 8 7 20 28* -13

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Oms.tillgångar + fin. anl. 
tillgångar**

1 156 1 186 1 177 1215 1260

Kort- och långfristiga 
skulder

1 435 1 425 1 416 1 620* 1 628

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

364 335 291 270 268 214

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

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

9. Likviditet

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

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

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

10. Finansiella nettotillgångar

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

11. Ränte- och finansieringsrisker

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

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

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån 
påverkar kommunens finansnetto negativt genom ökade 
räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom att 
reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, 
samt genom att reglera den volymvägda genomsnittliga 
räntebindningstiden i skuldportföljen. För att reglera ränterisken 
används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar. 
Räntekostnaden för swapparna uppgår till 9 mnkr under 2021. I 
not 20 finns en sammanställning.
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Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Borgensåtagande 20 19 5 4,5 3,8

–varav kommunägda 
företag

0,6 0 0 0 0

–varav egna hem och 
småhus

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

–varav bostadsrätts-
föreningar

16 16 0 0 0

–varav föreningar 3 3 5 4,5 3,7

Utlåning 848 882 904 893 974

–varav kommunägda 
företag

834 869 903 892 973

–varav föreningar 14 14 0,3 0,3 0,3

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

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

Prognos i tertial 2 
per 31 aug

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

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

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

Sektor, mnkr
Avvikelse mot budget Nettobudget Prognossäkerhet

April Maj Augusti Oktober December 2021 2021

Politisk  
organisation

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

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

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

Samhälls- 
byggnad

1 1 1 1 2 -82 0,4%

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

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

Komgem.  
kostnader

2 4 8 9 13 -11 190,2%

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

Total 1 0 10 17 46 15 59,1%

12. Borgensåtagande och vidareutlåning

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

13. Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

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

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

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

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

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

14. Känslighetsanalys

Händelseförändring Kostnad/intäkt, Mnkr

Ränteförändring med 1 % 14

Löneförändring med 1 % 10

Bruttokostnadsförändring med 1 % 16

Generell avgiftsändring med 1 % 3

Generella statsbidrag med 1 % 4

Förändrad utdebitering med 1 kr 39

10 heltidstjänster 5

Befolkningsförändring 100  
personer (skatter o statsbidrag)

7

Avstämning av verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning

Målbedömning Agenda 2030 -  helår 2021

Ingen fattigdom

Jämställdhet

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hav och marina resurser

Ingen hunger

Rent vatten och sanitet för alla

Minskad ojämlikhet

Ekosystem och biologisk mångfald

God hälsa och välbefinnande

Hållbar energi för alla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Hållbara städer och samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen

God utbildning för alla

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bekämpa klimatförändringarna

Hållbar konsumtion och produktion

Genomförande och  partnerskap

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

* Extra uppmuntran personal, covid-19.

Resultatutjämningsreserven uppgår till 13,8 mnkr vid balansdagen.

Årets resultat med hänsyn tagen till balanskravet, mnkr 2020 2021

Årets resultat 35,4 61,0

 - Samtliga realisationsvinster -3,1 -8,9

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0

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

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 33,1 53,8

 - reservering av medel till resultatutjämningsreserv -3,8 -

 + användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat 29,3 53,8

Ianspråkstagna markeringar * -0,8

Årets resultat efter ianspråktagna markeringar 29,3 52,8

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

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

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

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

Precis som föregående år har måluppfyllelsen diskuterats 
och stämts av i syfte att säkerställa samsyn, realism och 
kvalitet i bedömningarna. Arbetet med att kommentera och 
analysera målen har utvecklas ytterligare under året och 
förvaltningen är nöjd med produkten och processen men ser 
att vi behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet av 
verksamheten för att nå målsättningarna i Agenda 2030. För att 
uppnå detta behöver vi fortsätta att utveckla och effektivisera 
organisationens arbetssätt för att i ännu större utsträckning 
fokusera på resultat kopplade till de värden som ytterst ska 
skapas för kommuninvånarna.
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Antal chefer inom olika chefskategorier samt 
annan ledningspersonal 2021
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Enhetschef Arbetstagare med
lednings- och

samordningsansvar

Kvinnor Män

Väsentliga personal- 
förhållanden 
HR-avdelning stödjer hela kommunkoncernen i dess arbete för 
god personalpolitik. Kommunens personalarbete har sin grund i 
det personalpolitiska programmet, i de fastställda målen i strate-
gisk plan och budget samt i andra beslut tagna av kommunstyrel-
sen eller kommunfullmäktige.

Anställningar

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

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

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

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

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

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

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

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

Visstidsanställda, övertid 
och mertid

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

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

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

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

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

Genomsnittlig ålder

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

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

Heltid och deltid

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

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

I de kommunala bolagen har samtliga medarbetare heltidstjäns-
ter.

Personalomsättning och pensions-
avgångar

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

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

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

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

Frånvaro

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

Frisknärvaro, sjukskrivningar 
och rehabilitering

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

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

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

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

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

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

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

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro

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

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

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

Arbetsmiljö och hälsofrämjande 
arbete

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

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

Företagshälsa

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

Rökfri arbetstid 

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

Hälsokontroller

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

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

Jämställdhet och mångfald

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

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

Arbetsskador och tillbud

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

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

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

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

Personalkostnader, löner och 
förmåner

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

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

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

Framtid

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

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

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

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

Kostnad sjuklön inkl. PO
Sjuklön inkl. 

PO

Sektor 2-14 dgr
Övr sjuklöne-
kostnad enligt 

avtal
totalt

Utbildning 10 476 077 1 102 424 11 578 501

Ledningsstab 1 463 875 271 364 1 735 239

Samhälls-
byggnad

1 805 243 142 491 1 947 734

Social 
omsorg

5 859 567 669 274 6 528 841

Vård och 
omsorg

9 389 528 714 145 10 103 673

Totalt 2021 28 994 290 2 899 698 31 893 988

Totalt 2020 28 799 767 2 441 816 31 241 581

Totalt 2019 17 776 691 2 068 951 19 845 642

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjukfrånvaron
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Räkenskaper
Finansiella rapporter, driftredovisning och 
investeringsredovisning.
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RÄKENSKAPER

Resultaträkning
Kommun Budget Koncern

Belopp i Mnkr 2020 2021 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Extraordinära poster (netto)

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

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

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

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

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

Materiella anläggningstillgångar

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

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

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

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

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

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

Omsättningstillgångar

 Förråd Not 14 1,3 1,4 6,1 7,4

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

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

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

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

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

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

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

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

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

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

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

Avsättningar

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

 liknande förpliktelser

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

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

Skulder

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

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

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

Ansvarsförbindelser

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

 bland skulderna eller avsättningarna

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

Övriga ansvarsförbindelser

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

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

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

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

Kassaflödesanalys
Kommunen Koncern

Belopp i Mnkr 2020 2021 Budget 
2021

2020 2021

Den löpande verksamheten

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

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

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

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

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

Förändring i rörelsekapital

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

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

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

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

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

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

Investeringsverksamhet

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

Försäljning av materiella anläggningstill-
gångar

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

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

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

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

Finansieringsverksamhet

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

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

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

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

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

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur

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

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

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

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

Not 1 redovisningsprinciper

Avskrivningstider År

Byggnader 10-80

Maskiner, tekniska anläggningar 5-20

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

Programlicencer 5

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

Förändrade redovisningsprinciper

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jämförelsestörande poster

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsbidrag

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

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

Kommunkoncernen  

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

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

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

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

Mnkr Kommunen Koncernen

2020 2021 2020 2021

RESULTATRÄKNING     

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

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

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

Årets resultat 1,6 2,2 1,6 2,1

     

BALANSRÄKNING     

Mark , byggnader och tekniska 
anläggningar

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

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

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

     

Årets resultat 2020 1,6 1,6 1,6 1,6

Årets resultat 2021  2,2  2,1

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

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

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder

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

     

KASSAFLÖDESANALYS     

Årets resultat 1,6 2,2 1,6 2,1

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

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten

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

     

Amortering av skulder för finansiell 
leasing

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

Kassaflöde från finansieringsverk-
samhet

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

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

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

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

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

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

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

2020 2021 2020 2021

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

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

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

Interna poster -85,4 -89,4

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

Not 4. Verksamhetens kostnader, mnkr Kommun Koncern

2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Bolagsskatt** -2,6

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

Not 5. Avskrivningar, mnkr

Utgörs av planenliga avskrivningar, som beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.

Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

Not 6. Skatteintäkter, mnkr Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

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

Övriga bidrag från staten -  äldreomsorgssats-
ning

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

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

Införandebidrag 0,6 0,0 0,6 0,0

Välfärdsmiljarderna 8,0 0,0 8,0 0,0

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

Not 8. Finansiella intäkter Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ränta, rörliga medel 1,0 0,6 1,1 0,7

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

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

Ränteintäkter derivat 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad/realiserad vinst fsg finansiella anl.
tillgångar

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

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

Not 9. Finansiella kostnader Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ränta på lån 7,9 6,9 7,9 6,9

Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Ränta pensionsskuld 1,8 1,2 1,8 1,2

Övr räntekostnader 0,2 0,2 0,2 0,3

Värdereglering finansiella 
 omsättningstillgångar

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

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

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

Justerade finansiella kostnader

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

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

Markreserv Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

Årets nyanskaffningar 0,0 6,4 0,1 6,4

Årets avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Verksamhetsfastigheter Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Not 10. Immatriella anläggningstillgångar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

Årets nyanskaffningar 1,7 0,0 1,7 0,0

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

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

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

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

Utgående restvärde 4,2 3,0 4,2 3,0

Bedömd genomsnittlig avskrivningstid (år) 5 5 5 5

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

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

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fastigheter för annan verksamhet Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,3

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

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

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

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

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

Årets uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 -1,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 25 23

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

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 8 9

Pågående investeringar, Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

NOT 12. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier och andelar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

Medlemsinsats Kommuninvest Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

Långfristiga fordringar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

Övriga 0,3 0,3 0,3 0,3

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

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

Not 13. Bidrag till statlig infrastruktur Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Not 14. Förråd och övriga omsättningstill-
gångar

Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Förråd 1,3 1,4 6,1 7,4

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

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

Not 15. Kortfristiga fordringar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

Övriga fordringar 15,9 12,7 19,1 19,4

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

Aktieindexfonder 2020 2021 2020 2021

Ingående balans 10,2 5,0 10,2 5,0

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

Årets köp 3,3 4,0 3,3 4,0

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

Utgående balans 5,0 0,0 5,0 0,0

Realränteobligationer 2020 2021 2020 2021

Ingående balans 10,8 0,0 10,8 0,0

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

Årets köp 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Utgående balans 0,0 0,0 0,0 0,0

Företagscertifikat 2020 2021 2020 2021

Ingående balans 9,1 4,0 9,1 4,0

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

Årets köp 1,0 0,0 1,0 0,0

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

Utgående balans 4,0 1,1 4,0 1,1

Obligationer och andra värdepapper 2020 2021 2020 2021

Ingående balans 38,3 57,1 38,3 57,1

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

Årets köp 44,9 34,0 44,9 34,0

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

Utgående balans 57,1 21,8 57,1 21,8

Depå likvida medel* 0,1 0,0 0,1 0,0

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

Not 17. Eget kapital Kommunen Koncernen

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

Rättelse latent skatt 2020** -14,8

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

Årets resultat 33,9 61,0 61,8 70,5

 - varav årets avsättning till resultatutjämningsreserv 3,8 0,0 3,8 0,0

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

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

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

 - avsättning 10,0 13,8

 - varav årets avsättning 3,8 0,0

varav reserverat för affärsmässig verksamhet

Reservation bostadspolitiska åtgärder 12,4 12,4

Varav markeringar under KS

 - arbetsmarknadspolitiska åtgärder 9,5 9,5

 - personalpolitiska åtgärder 5,0 5,0

 - uppbyggnad pensionsreserv 45,2 45,2

 - försäkringsfond 1,9 1,9

 - extra uppmuntran till personal i samband med covid-19 1,0 0,2
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Not 18. Avsättningar till pensioner Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Pensionsbehållning 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingående avsättning inkl löneskatt 82,5 100,4

Nyintjänad pension 15,5 3,5

varav förmånsbestämd  
ålderspension

12,3 3,4

varav särskild avtalspension 1,2 0,0

varav efterlevandepensioner 0,5 0,0

övrigt 1,5 0,0

Årets utbetalningar -2,9 -3,1

Ränte- och basbelopps- 
uppräkningar

1,8 0,7

Ändring av försäkringstekniska 
grunder

0,0 1,4

Övrig post 0,0 0,5

Byte av tryggande 0,0 -36,6

Pensionsskuld FFIA 0,0 1,4

Förändring av löneskatt 3,5 -7,8

Summa pensionsförpliktelser och 
löneskatt*

100,4 60,3

Aktualiseringsgrad % 99 99

Tillgångsslag 2020 2021

Realräntor 0% 0%

Nominella räntor 82% 0%

Svenska aktier 4% 0%

Globala aktier 14% 0%

Likvida medel 0% 0%

Samlad redovisning för kommunens  
pensionsmedelsförvaltning

(exkl likvida medel) 2020 2021

Avsättning pensioner och liknande 
förpliktelser

100,4 60,3

Ansvarsförbindelser 426,3 413,8

Pensionsförpliktelse som tryggats i  
pensionsförsäkring

0 37

Summa 526,6 511,1

Kortfristiga placeringar,  
marknadsvärde

-66,1 0,0

Totalt pensionsförsäkringskapital 0 46

Återlånade medel 460,6 465,1

Visstidspension/omställningsstöd

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

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

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

Not 19. Andra avsättningar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

Ackumulerad förändring sanering c-plan 
Lotorp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Not 20. Långfristiga skulder Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Långfristig upplåning i banker och kreditinsti-
tut 

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

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

Förutbetalda intäkter offentliga investerings-
bidrag**

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

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

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

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

Mnkr 2020 2021 Policy 2020 2021

Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning

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

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

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

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

Lån med:

Rörlig ränta 24% 38% <50%

Bindningstid 1-2 år 38% 10% <25%

Bindningstid 2-3 år 11% 9% <25%

Bindningstid 3-4 år 10% 7% <25%

Bindningstid 4-5 år 7% 17% <25%

Bindningstid 5-6 år 11% 8% <25%

Bindningstid 6-7 år 0% 11% <25%

Bindningstid 7-8 år 0% - <25%

Bindningstid 8-9 år 0% - <25%

Bindningstid 9-10 år 0% - <25%

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

Lån förfaller till betalning inom:

0-1 År 15% 23% <25% 3% 42%

1-2 År 32% 25% <25% 40% 58%

2-3 År 26% 9% <25% 56% 0%

3-4 År 10% 7% <25% 0% 0%

4-5 År 7% 17% <25% 0% 0%

5-6 År 11% 8% <25% 0% 0%

6-7 År 0% 11% <25% 0% 0%

7-8 År 0% 0% <25%

Antal affärer 14 14 3 3

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

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

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

*Kommunen har två låneportföljer, en för internbanken och en för fastigheten Bildningen.    
 

233



2021 / ÅRSREDOVISNING / 53

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

Not 21. Kortfristiga skulder Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

Källskatt 17,9 15,8 17,9 15,8

Upplupen ränta 1,5 1,5 1,5 1,5

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

Upplupen löneskatt 7,7 8,1 7,7 8,1

Upplupen pensionskostnad Indivduell del, 
försäkringsavg

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

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

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

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

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

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

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

Okompenserad övertid 1,7 1,7 1,9 1,7

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

Not 22. Pensionsförpliktelser ej upptagna bland 
skulder eller avsättningar

Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

Nyintjänad pension* 0,0 0,1 0,0 0,1

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

Övrig post 4,9 2,0 4,9 2,0

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

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

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

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

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

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

Not 23. Borgensförbindelser Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

Föreningar 4,4 3,7 4,4 3,7

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

Finspångs kommuns borgensåtagande gentemot Kommuninvest

Mnkr Totalt för KI Vår del Vår andel %

SKULDER

Utlånad upplåning 451 097 1 167 0,26%

Ej utlånad upplåning 55 261 134 0,24%

Derivat 178 0 0,26%

Övriga skulder 4 430 11 0,24%

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

TILLGÅNGAR

Utlånad upplåning 460 650 1 192 0,26%

Likviditetsreserv 55 261 134 0,24%

Derivat 147 0 0,26%

Övriga tillgångar 2 621 6 0,24%

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

Mnkr, Finansiella leasingavtal 2020 2021 2020 2021

Fastigheter

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

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

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

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

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

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

Bilar

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

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

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

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

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

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 
överstigande 1 år

Under året har kommunens leasingkostnader 
uppgått till: 

Bilar, förfallotider

- Inom ett år 3,8 1,4 4,0 1,5

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

- Senare än fem år 0,0 0,0 0,0 0,0

Hyror, förfallotider

- Inom ett år 25,1 11,8 25,1 11,8

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

- Senare än fem år 0,0 2,8 0,0 2,8

Övrigt, förfallotider

- Inom ett år 8,7 8,6 8,7 8,6

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

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

Not 28. Checkräkningslimit Kommun

Mnkr 2020 2021

Kommunen 15,0 12,0

Koncenbolagen 35,0 38,0

Summa 50,0 50,0

Not 29. Räkenskapsrevision Kommun

Tkr 2020 2021

Total kostnad för räkenskapsrevision 149 154

Summa 149 154

Övriga noter

Not 25. Justering för ej likviditetspåverkande 
poster

Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

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

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

Övrigt -2,2 -1,7 -2,2 -1,7

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

Not 26. Övriga likviditetspåverkande poster Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

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

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

Not 27. Poster som redovisas i annan sektor Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

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

Övrigt 0,0 0,0 1,3 0,3

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

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

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

0,0 -0,1 0,0

 - Vallonbygden AB 100% -0,2

 - Finspångs Tekniska Verk AB 100% -0,8

 - Finspångs Stadsnät Finet AB 100% 1,1

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

1,4 0,4 -0,3

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

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

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

238



2021 / ÅRSREDOVISNING / 58

DRIFTREDOVISNING

Intäkter Kostnader Netto

Mnkr Föreg. år Årsbudget Bokslut 
2021

Avvikelse Föreg. år Årsbudget Bokslut 
2021

Avvikelse Föreg. år Årsbudget Bokslut 
2021

Avvikelse

Politisk verk-
samhet

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

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

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

Samhällsbygg-
nad

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

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

Vård och 
omsorg

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

Kommunge-
mensamma

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

Egentlig 
verksamhet

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

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

Just. finans i 
verksamheten

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

Just avskriv-
ningar

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

Just genrellt 
statsbidrag i 
sektor, skolmil-
jarden

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

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

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

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

Skatteintäkter 
och statsbidrag

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

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

Årets resul-
tat/budget

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

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

Budgetramarnas förändring 2021

Driftramar, Mnkr Anslag strategisk 
plan 2021

Ramjusterat 
2021

Budget 2021

Kommunfullmäktige -4,0 0,0 -4,0

Överförmyndaren -2,7 -0,1 -2,9

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

Valnämnd -0,1 0,0 -0,1

Bygg- och miljönämnden -0,1 0,0 -0,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• exploatering för boende och näringsliv,

• klimat och miljöanpassning,

• offentliga miljöer,

• samhällsskydd,

• infrastruktur,

• fastighetsinvesteringar,

• verksamhetens investeringar.

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

INVESTERINGSREDOVISNING

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

Investeringar per anslagsområde

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

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

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

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

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

Investeringsanslag  
(belopp i Mnkr)

Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total 
budget

Ingående 
utfall

Utfall år 
2021

Totalt 
utfall

Kvar av 
budget

Inv.proj 
prognos tot

Avv mot 
budget

Exploatering för boende 
och näringsliv

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

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

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

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

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

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

Verksamhetens 
investeringar 

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

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

varav ombyggnad kommun-
huset 

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

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

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

Avslutade investeringar per 2021-12-31

Sektor (större projekt 
sär redovisade), Mnkr

Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total budget Ingående 
balans

Utfall år 
2021

Totalt utfall Kvar av budget

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

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

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

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

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

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

varav: reinvesteringar, underhållsinv. och 
verksamhetsanpassningar fastigheter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total 
budget

Ingående 
balans

Utfall 
år 2021

Totalt 
utfall

Kvar av 
budget

Invproj 
prognos tot

Avv mot 
budget

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

varav: Servicehus Grosvads cam-
ping

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

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

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

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

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

varav: Centrumutveckling Berg-
slagsv etp 1

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

varav: Centrumutveckling Berg-
slagsv etp 2**)

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

varav: exploatering boende och 
näringsliv till förfogande

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

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

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

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

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

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

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

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

varav: Inventarier och utemiljö 
särskolan

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

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

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

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

Mål 1. Ingen fattigdom

Mål 2. Ingen hunger

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 4. God utbildning för alla

Mål 5. Jämställdhet

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14. Hav och marina resurser

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

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

Har den förväntade utvecklingen inte nåtts 
rödmarkeras indikatorn eller bidraget. 

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

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

REDOVISNING AV GLOBALA MÅLEN

1. Ingen fattigdom

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

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

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

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

För Finspång betyder målet att:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andel försörjningsstödstagare som  %  80 75 
står till arbetsmarknadens förfogande        

  
Genomsnittstid i försörjningsstöd  månader 6,1 4,5 

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

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

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

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

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

* Senast publicerade uppfgifter avser 2019.
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INGEN
HUNGER

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi ansvarar för att maten i kommunens verksamheter 
håller hög kvalitet med näringsrikt innehåll.  
   
Vi säkerställer att näringsintaget och måltidens 
betydelse för brukare i äldreomsorgen tillgodoses och 
motverkar undernäring och bristande aptit.  
   
Vi tillhandahåller en god miljö där mat serveras och äts.
     
Vi styr mot lokal- och eller närproducerad mat vid inköp 
kopplat till kommunens kostpolicy.   
  
Vi ökar förståelsen för matens ursprung, minskar 
livsmedels- och matsvinn och ökar andelen som äter 
skollunch.    

Vi erbjuder och tar hänsyn till kulturell variation samt en-
skildas dokumenterade behov av särskild kost gällande 
den mat som erbjuds i kommunens verksamheter.

2. Ingen hunger

Målet bedöms som uppfyllt då 
kommunen i hög utsträckning 
 säkerställer kvalitén på den 
 tillagade  maten och tillhandahåller 
goda miljöer där mat serveras.

Med hjälp av verksamhetens kostadatasystem näringsberäknas 
alla måltider och för att säkerställa att de följer satta riktlinjer. 
Vid upphandling ställs krav mot producent att leverera kvalitet 
som uppfyller ställda förväntningar.

Måltider som levereras från våra kök näringsberäknas utifrån 
målgrupp. Möjlighet för kund att påverka sker via måltidsträffar. 
Undernäring motverkas även via styrgrupp nutrition där frågor 
om undernäring diskuteras. Dialog förs också med kommunens 
dietist.

Kommunen ser till att mat som serveras i verksamheterna 
håller hög kvalitet med näringsrikt innehåll samt erbjuder 
och tar hänsyn till individuella och kulturella preferenser.

För Finspång betyder målet att:

Kontinuerliga dialoger förs med ansvarig huvudman om miljön 
och möjliga förbättringar i våra matsalar.

Vid nyproduktion har alltid fastighetsavdelningen en tät 
dialog med verksamheten för att nå förbättringar i lokalerna 
för ökad trivsel. Förvaltarna skall vid verksamhetsdialogerna 
så långt det är möjligt och ekonomin så tillåter föreslå och 
genomföra förbättringar i tät dialog med verksamheten. 
Vid livsmedelsupphandling styrs så mycket som möjligt 
mot närproducerade livsmedel. I samarbete med kunder så 
genomförs måltidspedagogik. Vi mäter matsvinn och tar 
tillvara på överblivna livsmedel för att minska matsvinn. Genom 
matråd kan elever påverka matsedel. Vid beställning av lunch 
så tas hänsyn till kulturella önskemål och dokumenterade 
enskilda behov. Vi erbjuder flera alternativ av kost och ger tydlig 
information om kosten bland annat genom förtydligande bilder 
på som exempelgris, fisk eller ko.

Kommunikation med föräldrar sker genom beställningsblankett.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Andelen som äter skollunch  % 95 95   
 

Matsvinn  kg/vecka – 20 

Nattfastemätning *  timmar – –

* Ej rapporterad under 2021.
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

3. God hälsa och välbefinnande

Kommunen skapar förutsättningar för varje individ att ta ansvar för 
sin egen hälsa och att minska hälsoklyftor, säkerställer likvärdighet 
i hälso- och sjukvården samt främjar den psykiska hälsan. 
Kommunen betraktar kultur och fritid som hälsofrämjande verktyg
och minskar tröskeln till deltagande.

För Finspång betyder målet att:

Arbetet har under det gångna året 
fått prioriteras om på grund av 
pandemin men de insatser som har 
gjorts har varit omfattande och 
bör bidra till större måluppfyllelse 
framöver. Bedömningen är därför 
att kommunen ligger i linje med den 
förväntade utvecklingen.

Samtliga verksamheter har även under 2021 påverkats av pan-
demin på ett eller annat sätt.

Vår kanske viktigaste insats under året är vårt bidrag kring de 
vaccinationsinsatser som genomförts i samverkan med Region 
Östergötland för att möjliggöra en hög täckningsgrad och ge 
skydd åt de sköra i samhället. Hälsosjukvårdsorganisationen 
har genomfört vaccinationer på våra särskilda boendeenheter, 
inom LSS och inom hemsjukvården. Inom vård- och omsorgs-
sektorn har andra utvecklingsområden fått stått tillbaka för de 
prioriterade vaccinationsinsatserna och arbetet med riskreduce-
rande insatser för att motverka smittspridning av Covid-19. Un-
der 2021 har även skolbarn erbjudits vaccination mot Covid-19.

Flera insatser har genomförts i verksamheterna när det gäller 
att skapa ett klimat som motverkar psykisk ohälsa. Samtliga 
sektorer ser att de når målbilden för det här bidraget utifrån 
gjorda insatser. Inom grundskolan har en rörelsesatsning 
genomförts för att få piggare barn, färre konflikter, bättre trivsel 
och trygghet samt lugn i klassrummen. På högstadieskolor-
na arbetar man med pulshöjande aktiviteter som ska bidra 
till effektivare lärande samt bättre mående hos eleverna. Vid 
introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan arbetar 
pedagogerna med motivationshöjande insatser, bland annat 
med motiverande samtal där tydliga, utmanande och realistiska 
mål sätts upp.

Inom LSS-verksamheten har man arbetat för ökad delaktighet 
och inflytande vilket förväntas bidra positivt till det psykis-
ka måendet. Brukarrådet har varit uppskattat. Individ- och 
familjeomsorgen har fortsatt att utveckla stödinsatser för barn, 
familj och stödverksamhet kopplat till missbruk och kriminali-
tet. Individ- och familjeomsorgen har under året utvecklat det 
förebyggande och det behandlande arbetet kring datorspelande 
och spel om pengar.
Under 2021 har ett projekt startat som syftar till att minska 

och motverka segregation. Mer information om projektet finns 
under mål 1.

Inom skolan genomförs förebyggande arbete för ökad målupp-
fyllelse. Genom elevhälsoteamen och elevhälsomöten identifie-
ras barn och ungas behov av stöd så att rätt stödinsatser kan 
sättas in. Skolsköterskor och skolkuratorer genomför hälso-
samtal och stödjande samtal. Skolpsykologen har samtalat 
med elever med lättare psykisk ohälsa inom gymnasieskolan.

Inom äldreomsorgen har en äldrekurator rekryterats och under 
året har sektorn arbetet i projektform för implementering av ett 
demensteam. Demensteamet arbetar i det ordinära boendet 
men också konsultativt på kommunens särskilda boenden. 
Arbetet med Demensteam har fallit väl ut och kommer under 
2022 att övergå i ordinarie drift.

Ett resultat som kan verka anmärkningsvärt utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv är resultatet från mätningen av fallskador 
bland personer 65+, där kommunens antal fallskador speciellt 
bland kvinnor över 65 år är betydligt högre en riket i övrigt. 
Männens fallskador ligger mer i nivå med riket men antalet 
fallskador har ökat för både män och kvinnor i förhållande till 
de två föregående mätningarna och behöver analyseras för att 
hitta preventionsåtgärder under 2022.

En meningsfull fritid som verktyg 
för att ta ansvar för sin egen hälsa

Inom fritidsområdet är Camp Grosvad de enskilt viktigaste initi-
ativen till måluppfyllelse inom god hälsa och välbefinnande.

Inom ramen för Camp Grosvad nås barn och ungdomar som 
inte nödvändigtvis till vardags tillhör den organiserade fören-
ingsverksamheten. Det är därför en av de viktigaste utjämnande 
insatser som görs inom fritidsområdet varje år. Under 2021 
påverkade restriktionerna Camp Grosvad, vilket innebar att 
antalet deltagare begränsades. Baserat på anmälningstrycket 
och intresset kring dessa veckor så hade deltagarantalet slagit 
rekord utan dessa restriktioner.

I slutet av 2021 närmade sig Finspångs kommun konceptet 
 Generation Pep och då mer specifikt projektet Kommun Pep. 
Det handlar om att organisatoriskt och strukturellt imple-
mentera modeller och idéer som främjar fysisk rörelse i 
 samhällskroppen som helhet. Kommunen är en följekommun till 
det arbete som nu genomförs i landet där sex kommuner ingår 
i pilot projektet.
Den reviderade bidragsmodellen till föreningar och civilsamhäl-
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* Placering i Östergötland, ** Senast publicerade uppgifter avser 2020, *** Ej genomförd, **** Inga värden redovisade för 2021, Kvalitativ bedömning, ***** Undersökningen har inte 
genomförts under 2021, ****** Nyutvecklad nöjdhetsmätning som genomförts för första gången under 2021, ******* Ny för 2021, ******** Senaste publicerade uppgifter avser 2020.    

Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet  Styrtal Utfall
Placeringen i Naturvårdsverkets   placering *  1 2
mätning ”Årets friluftskommun”

Antal besökare till Arena Grosvad, 
Kulturhusets arrangemang och biblioteket
Arena Grosvad  antal  – 101 000
Kulturhuset  antal  – 90 170
Biblioteket  antal  – 12 460

Antal barn och ungdomar som deltar i     60 000 53 835
föreningsaktiviteter  (totalt)
Flickor  antal **  – 20 863
Pojkar  antal **  – 32 972

Uppföljning av föreningsbidragens fördelning  bedömning  – –
och effekter – kvalitativ bedömning med 
fokus på jämställdhet ***

Ungdomars alkohol-, tobak och drogvanor  bedömning  – –  
(kvalitativ bedömning) **** 

Brukarindex särskilt boende och   index  85 –
hemtjänst äldreomsorg *****

Brukares nöjdhet inom daglig verksamhet   index  80 89
och bostad med särskild service (LSS)

Brukares nöjdhet inom IFO ******  index  – 8,7 

Elevers och föräldrars upplevda   index  80 67,3
delaktighet i förskola, fritidshem, 
grundskola och gymnasieskola

Antal olika hemtjänstpersonal som en  antal  17 18 
brukare möter under en 14-dagars period

Serviceutbud inom särskilt boende  index  50 16 

Palliativa registret *******  %  95 91 

Fallskador bland personer 65+ ********  antal  3700 3969     

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar i alla verksamheter för att skapa ett klimat 
som motverkar psykisk ohälsa.

Vi arbetar aktivt med att utjämna hälsoskillnader 
 kopplat till socioekonomi.

Vi arbetar förebyggande och uppsökande för att fånga 
upp barn och ungdomar som är i riskzonen för ohälsa.

Vi säkerställer likvärdigheten i den kommunala hälso- 
och sjukvården.

Vi arbetar för att äldres läkemedelsintag ska minska

Den palliativa vården kännetecknas av närhet, helhet, 
kunskap och empati.

Föreningsbidragen ska fördelas så att grupper som 
inte nås av de nuvarande utbudet stimuleras till ökat 
deltagande.

let har ännu inte tagits politiskt, men ett slutligt utkast är 
framtaget och i den förstärks möjligheterna till ekono-
miskt stöd för en bredare målgrupp än vad som var fallet 
med den tidigare modellen. Bland annat ges utrymme för 
att i högre utsträckning söka bidrag för sociala aktiviteter 
som inte nödvändigtvis sker med idrott i fokus. Åldern 
som är bidragsberättigad är utökad till 5-21 år.
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GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

4. God utbildning till alla

Måluppfyllelsen bedöms vara i linje 
med den förväntad utvecklingen för 
året. Den enskilt viktigaste delen 
för att öka måluppfyllelsen är att 
förbättra betygsresultaten i års-
kurs 9. Det gäller framför allt me-
ritvärdet där vi ligger klart sämre 
än förväntat resultat enligt SALSA. 
Vad gäller behörighet till gymnasiet 
och betyg i alla ämnen ligger vi i pa-
ritet med riket eller något bättre.

Kvalitetsuppföljningar är ett forum där verksamhetschef och 
strateg träffar skolpersonal, elevhälsa, elever, föräldrar till för-
skolebarn samt rektorer i samtliga skolformer. I detta forum har 
skolans kvalitetsredovisning legat som grund för samtalen. Re-
sponsen har varit väldigt god från alla aktörer där aktörerna fått 
bekräftat det som lyfts fram i kvalitetsredovisningen. Fokus har 
lagts på framtida åtgärder för att höja organisationens måluppfyl-
lelse. Detta har inneburit en hög grad av delaktighet, transparens, 
och fokusering från alla berörda parter. Även kvalitetsdialoger 
med politiken är genomförda för förskola, grundskola, grundsär-
skola, gymnasium och vuxenutbildning

Resultatanalyser med rektorer har genomförts, där kärnan i en-
heternas kvalitetsrapporter lyfts fram. I år har övningen inneburit 
att vi ökat analysförmågan bland våra rektorer vilket leder till att 
vi hittar andra förklaringar till utfallen och till vår verksamheters 
behov. Detta gör att vi främjar en bildningsstruktur inom vår orga-
nisation som utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

Betyg och bedömning med hjälp av Karlstad universitet är ett 
samarbete som vi vill lyfta fram och som har en klar koppling 
mot detta mål. Vi har genomfört två studiedagar, en under våren 
och en under hösten, som fått väldigt god respons från alla 
våra lärare. Studiedagarna syftar till att ge lärare verktyg till sina 
bedömningar som i sin tur ska utveckla undervisningen. Våra 
rektorer har även haft en egen halvdag med Anna Karlefjärd, en 
av Sveriges ledande forskare inom betyg och bedömning. Sektor 
utbildning gör detta eftersom ledarskapet är en förutsättning om 
vi ska lyckas fullt ut med detta arbete.

Arbetet gällande skriftliga omdömen har tagit en ny vändning 
utifrån att skolan kommer lägga sitt fokus på de reviderade 
kursplanerna som kommer gälla från och med augusti 2022. 
Det finns en framtagen plan för hur implementeringen av detta 
kommer att ske under 2022. Våra förstelärare kommer vara nyck-

Kommunen säkrar en trygg, säker och kvalitativ skolgång 
och utbildning för alla barn, ungdomar och vuxna.
Kommunen främjar och utvecklar en bildningskultur samt 
stimulerar ambitionen att nå högre utbildning.

För Finspång betyder målet att:

elpersoner i implementeringsarbetet. De reviderade kursplanerna 
kommer bestå av mindre textmassa än i dag och de kommer 
påverka lärarens bedömning på ett sätt som underlättar för den 
enskilde läraren.

Sektorn är inne i det sista året inom satsningen Samverkan för 
bästa skola som genomförs tillsammans med Skolverket och 
Karlstads universitet. Arbetet sker både på förvaltningsnivå och 
på två utvalda skolor, Nyhemsskolan f-6 och Grosvadsskolan. 
Framför allt har sektor utbildning arbetat med det systematiska 
kvalitetsarbetet och att utveckla undervisningen på skolorna. 
Redan till sommaren märktes en ökad måluppfyllelse på sko-
lorna och att det systematiska kvalitetsarbetet förbättrats inom 
sektorn.

Politiken har avsatt 1 mkr per år för de närmaste tre åren för att 
detta arbete  ska kunna genomföra med alla våra förskolor och 
skolor.

Förskolan har haft fokus på temat pedagogiska miljöer där syftet 
har varit att skapa ute- och innemiljöer som väcker nyfikenhet 
och kreativitet. När den pedagogiska miljön är utbyggd på ett 
medvetet sätt ger den pedagogerna nya verktyg att använda för 
att utveckla barnen

Att förskolorna har tagit del av den statliga satsningen till 
minskade barngrupper ger förskolan större förutsättningar att 
exponera barn i stimulerande och kreativa lärmiljöer. Förutsätt-
ningar för språkutvecklande arbete underlättas också av de 
mindre barngrupperna.

Vi har fortsatt med att ha nätverksträffar för vår personal inom 
fritidshem och förskoleklass. Rektorerna kommer även i fort-
sättningen sätta mer fokus på fritidshem i sina verksamhets-
planer. Vid nätverksträffarna och studiedagen för fritidshem-
mets pedagoger har kompetensutveckling anordnats gällande 
pedagogiska lärmiljöer. Man har fördjupat sina kunskaper om 
vad lärmiljö är fysisk, social och pedagogisk samt hur man 
kan organisera och utforma miljön utifrån elevgruppens och 
verksamhetens behov.

Under hösten har förskolans rektorer och grundskolans F-6 rekto-
rer träffats för att diskutera hur vi ska arbeta med övergångarna 
mellan våra skolformer. Rektorerna jobbar för att ge sin personal 
möjlighet att hitta bra samverkansformer för att säkerställa den 
delen av våra läroplaner. De berörda rektorerna kommer träffas 
fler gånger under 2022 för att fortsätta övergångsarbetet.

Övergångar har också varit ett tema i det arbete som högstadiet 
och gymnasiet startat upp. Dessa övergångar måste hela tiden 
utvärderas och förbättras.
Vi har fortsatt att ha rektorsträffar med särskolans rektorer på 
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grundskolan samt gymnasiet. Gruppen har identifierat vissa områ-
den där man vill göra en extra insats för att jobba med övergångar 
samt genomföra gemensamma fortbildningar mellan personal. En 
studie- och yrkesvägledare är nu även knuten till grundsärskolan 
för att förbereda eleven för övergången mellan grundskola och 
gymnasiet.

Grundsärskolan har under hösten startat ett samarbete med 
särskolor i Linköping och i Mjölby. Dessa kommuner är intressera-
de av hur vi lägger upp den pedagogisk miljön på fritidshemmen 
gällande denna målgrupp. Samarbete med dessa kommuner inne-
fattar också betyg och bedömning och måluppfyllelse i särskolan.

Teknikanvändandet fortskrider på de områden som lyftes fram 
föregående år. Google classroom är ett verktyg som används 
för att skapa gemensamma lärplattformar i grundskolan och 
gymnasiet. Det har gett oss fler förutsättningar för att underlätta 
elevproduktion och vi har använt verktyget i större utsträckning än 
tidigare år gällande formativ bedömning. Grundskolan har arbetat 
med Skolverkets digitaliseringsmodul som ett led i att förstärka 
arbetet samt skapa en likvärdighet i detta. Vi har även börjat införa 
ett elev- och kommunikationsverktyg som heter Schoolsoft i alla 
våra verksamheter. Vi ser att verktyget kan vara ett gott verktyg för 
en likvärdig elevdokumentation samt likvärdigt kommunikations-
medel gentemot våra vårdnadshavare i alla skolformer.

Förskolan har utbildat valda personer i Vägledande samspel som 
ett led i arbetet med likvärdigt bemötande av våra barn. Ett bra 
bemötande är en förutsättning för god undervisning i förskolan. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2022.

Bergska Bildningen har under året arbetat med att anpassa sina 
klassrum och övriga arbetsytor utanför klassrummen för elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Från höstterminen 2021 har en satsning på skolbibliotek bland 
våra skolor skett. Fyra skolbibliotekarier har anställts som kommer 
bygga upp och utveckla skolbiblioteksarbetet på våra grundskolor. 
Skolbibliotekets verksamhet kommer användas för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Under våren 
2022 rekryteras en femte skolbibliotekarie. Rektorerna och skolbib-
liotekarier arbetar tillsammans fram lokala planer där bibliotekets 
roll för att öka läslusten och läsförmågan klargörs.

Gymnasiemässan detta år blev fysisk vilket uppskattades av både 
elever och personal. Mässan hölls för första gången på  Stadium 
arena. Elever har deltagit på SACO-mässan som även detta år var 
digital. Bergska Bildningen har genomfört sin Nobelföreläsning 
och de har samarbetat med Linköpings universitet.

Finspångs kommuns relation och samarbete med akademien har 
under flera år varit underutvecklad. Finspångs kommuns delmål 
inom Vision 30/35 uttrycker att Finspång 2035 ska ha en universi-
tetsutbildning. Om detta ska ske så behöver relationer utvecklas 
inom fler delar av organisationen och frågan behöver vara mer 
prioriterad inom Tillväxt Finspång.

Efter sommaren och in på hösten tog Finspångs kommun, Tillväxt 
Finspång, Curt Nicolin gymnasiet, Gränges och Siemens ett antal 
steg i riktningen för att skapa en gemensam bild för hur Fin-
spångs kommun och Finspångs näringsliv behöver jobba för att 
uppnå detta mål. Tillsammans kommer vi att arbeta fram ett antal 
aktiviteter som vi kommer att jobba med under 2022.

Finspångs kommun representeras av kommundirektör i ett 
regionalt projekt som leds av Linköpings universitet och fokuserar 
på övergången till högre studier. Projektet identifierar varje enskild 
kommuns utgångspunkt och åtgärder. Genom projektet ska en 
gemensam strategi för en systematisk och långsiktig samverkan 
tas fram. För att få en översikt av de aktiviteter och insatser som 
görs inom studie- och yrkesvägledning i Finspångs kommun har 

en kartläggning påbörjats under hösten 2021. Den första övergri-
pande analysen gör gällande att Finspång har svaga övergångstal. 
Övergången sker också senare än för de flesta andra östgötska 
kommuner. Finspång har också ett av Östergötlands minst jäm-
lika övergångstal där kvinnor överrepresenteras med 13 procent. 
När arbetet nått längre kommer en analys och förslag på åtgärder 
att presenteras för kommunstyrelsen.

Vuxenutbildningen återgick till närstudier efter sommaren. Ett 
lärcentrum har skapats på vuxenutbildningen med ett öppet 
klassrum som är utrustat med många enskilda arbetsplatser och 
datorer. Det öppna klassrummet ska underlätta för både distans-
studerande och andra som behöver en lugn arbetsplats med stöd 
av lärare. Kombinationsutbildningen inom kök har startats och 
planen är att starta flera kombinationsutbildningar. Validerings-
projektet i Östergötland pågår, till detta bidrar alla kommuner med 
medel och 2,5 tjänst arbetar projektet. Målet är att alla kommuner 
i Östergötland ska ha samma förutsättningar att validera.

Sektor utbildning har under 2021 genomfört kompetenshöjande 
fortbildningsinsatser för att säkerställa rekryteringsbehov, god 
kvalitet och högre måluppfyllelse i förskolan. Bland annat läser 
sex tillsvidareanställda barnskötare till förskolelärare varav två 
har startat utbildning under hösten 2021 och en blir klar i januari 
2022.

En strategisk kompetensförsörjningsplan har tagits fram i sam-
verkan med de fackliga organisationerna inom sektor utbildning. 
Utifrån det arbetet har en plan med prioriterade insatser tagits 
fram som följs upp på sektor utbildnings ledningsgrupp och sam-
verkansgrupp månadsvis. Syftet med insatserna är att de ska leda 
till förbättrade arbetsvillkor och ökad attraktivitet för Finspångs 
kommun som arbetsgivare men också att de ska leda till ökad 
måluppfyllelse hos eleverna. Insatserna förväntas leda till ökade 
möjligheter att rekrytera och behålla behöriga och kompetenta 
medarbetare vilket i sin tur genererar en stabil organisation och 
bättre måluppfyllelse hos eleverna. Arbetet med de prioriterade 
insatserna påbörjades under 2020 och har fortgått under 2021. 
Under 2021 har planen följts upp kontinuerligt och reviderats 
partsgemensamt. De prioriterade insatserna berör följande områ-
den: arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstid/arbetsbelastning 
samt lönebildning.

Ytterligare insatser som sektorn haft under året är förstelärar-
tjänster (karriärtjänster). Sektorn har genomfört en nyrekrytering 
av förstelärare. Den insatsen förväntas leda till stabilitet i organi-
sationen, ökad utbildningskvalitet och bättre måluppfyllelse hos 
barnen/eleverna. I förstelärarnas uppdrag ingår kompetensutveck-
lingsinsatser i det dagliga arbetet, vilket också förväntas bidra 
till det livslånga lärandet och stärka den lärande organisationen 
både när det gäller kollegor och barn/elever. Utifrån rådande, och 
förväntat kommande, ekonomiska situation så blir detta bidrag än 
mer centralt.

Under året har sektorn ansökt om att bli övningsskola genom 
Linköpings universitet. Svälthagsskolan har utsetts och startat 
under höstterminen 2021. Konceptet innebär att fler studenter 
kan placeras på samma skola och att det finns flera handledare 
som samtidigt tar emot studenter och därmed att både studenter 
gentemot studenter och handledare gentemot handledare kan 
samverka och stötta varandra. Konceptet förväntas bidra till ökad 
måluppfyllelse i skolan bland annat genom den kompetensutveck-
ling, forskning och utveckling som Linköpings universitet bidrar 
med. Den verksamhetsförlagda utbildningen förväntas också leda 
till att studenterna snabbare blir färdiga lärare.

Ungdomsarbetslösheten ökade dramatiskt i spåren av Covid-19 
men är nu på en lägre nivå än innan pandemin. I och med att ar-
betsmarknadsstrategin beslutades så implementeras nu åtgärder 
i linje med den. Konkreta åtgärder och förändrade arbetssätt pre-
senteras som en följd av strategin för kommunstyrelsen i början 254
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av mars 2022.

Förvaltningen ansvarar genom sektor utbildning för att anordna 
praktisk arbetslivsorientering (prao). Ett prao-verksamhetssystem 
upphandlades under hösten 2019 och används idag. En praosam-
ordnare ska i samverkan med studie- och yrkesvägledarna på 7-9 
skolorna säkerställa och kvalitetssäkra praoplatserna. Praosam-
ordnaren samordnar kontakten, kommunikationen med näringsliv 
och arbetsplatsen. Inom gymnasieskolan och Vuxenutbildningen 
har avtal upprättats om arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt 
praktik mellan skola och arbetsplats för att skapa ett gemensamt 
ansvar och generella regler.

Av uppenbara skäl har dessa aktiviteter påverkats av pandemin. 
Under vårterminen 2021 kunde vi inte genomföra traditionell 
prao. Eleverna fick istället ha en arbetslivsvecka på plats i 
skolan planerad av studie- och yrkesvägledare tillsammans med 
personal. Alla elever i Finspångs kommuns årskurs 9 var under 

hösten 2021 ute på prao. Praosamordningen har fungerat bra 
och enkätsvar efter praoperioden visar att många eleverna var 
nöjda. Omdömen från arbetsplatsen visar också att många varit 
nöjda med sina prao-elever vilket resulterat i att flera av eleverna 
har blivit erbjudna sommarjobb.

Under våren togs beslut om att vi ska anställa ytterligare en 
studie- och yrkesvägledare, med ansvar för prao och årskurs F-6, 
för att stärka skolornas arbetslivsarbete. Denna förändring gäller 
från starten av höstterminen 2021. Behov finns att under hösten 
2021.
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* Inga nationella prov har genomförts under 2020 och 2021, ** Inga nationella prov har genomförts under 2020 och 2021, 
*** Egen undersökning under året, **** Senast publicerade uppgifter avser 2020. 

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

Elevernas upplevda studiero, alla elever   Index 9 6,1

Resultat nationella prov årskurs 3 i matematik & svenska*  % 100 –

Godkända betyg i årskurs 6   % 90 88,7

Resultat på nationella prov i engelska, matematik  poäng 13,3 –  
och svenska i årskurs 9 **

Måluppfyllelse i alla ämnen i åk.9   % 90 75

Andelen höga betyg i årskurs 9   % 48 50

Meritvärden i grundskolan    220 219

Behörighet till gymnasieskolan   % 85 85,4

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan ***  index – 6,7

Frånvaro i grundskolan ***   % – 10,5

Konkurrenskraftig och arbetsmarknadsanpassat   bedömning 
utbud av gymnasieutbildningar på orten.

Andel av Finspångs ungdomar som söker sig  % 82 80 
till gymnasieutbildning i Finspång

Behörighet till högskola   % 95 85,3

Fullföljd gymnasieutbildning efter fyra år, hemkommun   % 85 70,6

Andel fullföljda kurser med betyg minst E inom   % 100 70,5
vuxenutbildningen på grundnivå och gymnasienivå.

Andel av gymnasieeleverna från högskoleförberedande  % 24,9 38,5  
program som direkt efter avslutad gymnasieutbildning 
gått över till universitet/högskola, hemkommun. ****

Andelen som fullföljer påbörjad SFI-kurs   % 50 38

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi tillser att vi har en organisation som främjar och stimulerar en bildningskultur hos 
elever och all  personal och som lyfter fram och marknadsför det goda  exemplet.
   
Vi ökar likvärdigheten i skola och tar hänsyn till  individuella behov i undervisningen för 
elevers bästa.   

Vi tillhandahåller stimulerande och kreativa lärande miljöer för kommunens invånare.
   
Vi stimulerar ambitionen att nå högre utbildning.   

Vi knyter högre utbildning och forskningsprojekt till Finspång inom ramen för Tillväxt 
Finspång.   

Vi arbetar för effektiva och flexibla utbildnings- och valideringsinsatser för vuxna.
   
Vi fokuserar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling som ett sätt att öka 
utbildningskvaliteten, bidra till det livslånga lärandet och stärka den lärande organisa-
tionen.
  
Vi säkerställer genom samverkan med näringslivet en kvalitetssäkrad och individan-
passad vägledning mellan skola och arbetsliv.
   
Kommunkoncernen erbjuder ändamålsenliga  praoplatser.   
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JÄMSTÄLLDHET

5. Jämställdhet

Kvinnor och män ska ges lika möjlig-
heter till  inflytande och påverkan 
över sitt eget arbete och sin arbets-
situation.

Det interna arbetsgivarperspektivet utifrån arbetstider, lön och 
villkor ska utvecklas. Riktlinjer, strategi- och policydokument i 
kommunen bedöms ge kvinnor och män lika förutsättningar. 
De förmåner som erbjuds bedöms påverka kvinnor och män på 
motsvarande sätt med undantag av möjligheten att genomföra 
vissa insatser på arbetstid. Mammografi och cytologprov får gö-
ras på arbetstid. Det finns inte någon motsvarighet för männen.

Avtal följs när det gäller arbetstider och anställningsvillkor. 
Arbetstider och villkor är kopplade till den tjänst, kompetens 
och erfarenhet man har. Ingen hänsyn tas till kön. Materialet 
som används vid lönesättning bedöms vara könsneutralt. Vid 
nyanställning baseras lönen på spannet i gruppen, erfarenhet, 
utbildning och andra marknadsmässiga faktorer. Faktorer som 
kön har ingen inverkan på lönesättningen, arbetsvillkor eller 
arbetstider. Lönekartläggning görs årligen för att säkerställa 
jämställda löner i kommunen. Det pågår ett arbete i verksamhe-
terna att utöka grundbemanningen med fler tillsvidareanställda 
och färre visstidsanställda och minskad övertid för att ge bättre 
villkor för våra medarbetare. Heltid som norm ger också bättre 
förutsättningar för kommunens medarbetare att kunna försörja 
sig på en tjänst och också få bättre förutsättningar framåt.

Kommunkoncernen ska ha lika stora chefsområden i kvinno- 
som mansdominerade yrken. Ett chefsområde definieras som 
könsdominerat om mer än 60 procent av personalstyrkan är 
kvinnor eller män. Inom kommunkoncernen finns för närvarande 
99 chefsområden av dessa är 76 kvinnodominerade, 16 mans-
dominerade samt 7 könsneutrala områden.

Inom kommunen är det 73 av de totalt 84 chefsområdena kvin-
nodominerade och 5 är mansdominerade. I kvinnodominerade 

I kommunens verksamheter ges män och kvinnor lika möjligheter 
till inflytande och påverkan över sitt eget arbete och sin 
arbetssituation. Vi bidrar till att utveckla fysiska miljöer och 
infrastruktur som främjar jämställdhet.

För Finspång betyder målet att:

Måluppfyllelsen bedöms ligga i linje 
med den förväntade utvecklingen 
för året. Många av de insatser som 
har genomförts under året förvän-
tas leda till högre måluppfyllelse 
framåt.

chefsområden i kommunen är antalet medarbetare per chef i 
genomsnitt 26,5. I mansdominerade är genomsnittet 15,2 och i 
könsneutrala 18.

De kommunala bolagen har totalt 15 chefsområden och 4 av 
dessa är kvinnodominerade och 11 är mansdominerade. I bola-
gen är antalet medarbetare oavsett mans- eller kvinnodominera-
de yrken under 10 medarbetare per chef.

Fortsatt arbete med att skapa hanterbara och jämställda chefs-
uppdrag behöver ske. Tydlig målsättning per sektor, bolag och 
enhet behöver sättas upp om förändring ska ske. 

Kommunen ska uppmuntra både kvinnor och män att söka 
ledande positioner i kommunen som organisation. Annonserna 
som kommunen publicerar, internt och/eller externt, riktar sig 
till både kvinnor och män. I annonserna framförs att kommunen 
eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfal-
den i Finspångs kommun och material som används bedöms 
vara könsneutralt. Kompetensbaserad rekrytering används både 
vid rekrytering till tjänster och vid urval till ledarförberedande 
program.

Under året har ledningsstaben arbetat på att ta fram bilder som 
ska locka individer utifrån ett mångfaldsperspektiv. Mångfalds-
perspektiv kommer också att vara i fokus på de texter som an-
vänds vid rekrytering och marknadsföring. Exempeltexter finns 
framtagna som kan användas vid rekrytering och ytterligare stöd 
från ledningsstaben finns till cheferna.

Den politiska organisationens representativitet och sättet 
möten organiseras på ska beaktas. Arbete med att tillgänglig-
göra rapporteringar genomförs. Ett kontinuerligt policyarbete 
bedrivs som kan anses tillgängliggöra och revitalisera politiska 
styrdokument och dess följder. Sammanträden med politisk 
representation har lagts på tider som tar den förtroendevaldas 
civila arbete i beaktning. Det är en förhållandevis god uppslut-
ning på de möten som tjänstemännen kallar till och förvaltning-
en har fått positiv respons på agerandet under Corona-pandemin 
och med arbetet för att tillgängliggöra politiska möten digitalt. 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har med stor fram-
gång genomförts digitalt. Ledningsstaben har även investerat 
personella och ekonomiska resurser i detta. Utifrån arbetet 
med Demokrativeckan 2021 har ledningsstaben försökt belysa 
representativiteten utifrån framför allt ålder för att åskådliggöra 
behovet av återväxt på den politiska arenan. Ledningsstaben har 
även bistått Demokratiberedningen i deras arbete med att öka 
ungas delaktighet och inflytande i politiken.
Vi ska säkerställa att kommunens verksamheter har ett jäm-
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ställdhetsperspektiv. Stort fokus på jämställdhet har funnits 
vid framtagandet av nya bidragsmodell för föreningslivet. 
Fritidsverksamheten följs upp utifrån kön och har i den nya bi-
dragsmodellen premierat föreningar ekonomiskt som engagerar 
flickor i sina aktiviteter. Jämställdhetsperspektivet behöver 
fortsättningsvis belysas och arbetas med. Vissa idrotter och ak-
tiviteter engagerar en stor andel av ett visst kön. Viktigt att fånga 
är det faktum att pojkar slutar med föreningsdriven aktivitet i 
högre utsträckning nu än tidigare år.

Vi arbetar med att utveckla och tillämpa jämställd biståndsbe-
dömning. Inom individ- och familjeomsorgen har barnen samt 
barns delaktighet satts i fokus vilket ger en mer rättssäker 
biståndsbedömning. Familjerätten har ändrat sina utrednings-
planer för att fokusera på barnen och barnen har fått en central 
plats i utredningarna. Jämställt förhållningssätt har utvecklats 
genom att samma krav ställs på föräldrarna oavsett kön.

Nya riktlinjer inom vård och omsorg ger goda förutsättningar att 
tillämpa jämställd biståndsbedömning. Att riktlinjerna efterlevs 
utvärderas. Sedan halvårsskiftet har även ett nytt arbetssätt 
införts där beslut för korttidsboende och genom att varje beslut 
granskas av enhetschef och utsedda arbetsledande biståndsbe-
dömare. Inom socialkontoret sker fortsatt utveckling av arbetet 
enligt Signs of safety (SofS) och de använder de flesta av de 
verktyg som finns. SofS underlättar en jämställd biståndsbe-
dömning.

Inom försörjningsstöd har barnens behov och hur familjens 
ekonomiska situation påverkar barnen tydliggjorts. Inom LSS, 
socialpsykiatri och inom vård och omsorg görs biståndsbedöm-
ningen enligt Individens behov i centrum (IBIC) som ska säker-
ställa en jämställd och likvärdig biståndsbedömning. Metoden 
implementeras successivt i och med införandet av Lifecare 
verksamhetssystem. Uppföljning av IBIC kommer inom sektor 
vård- och omsorg att göras via ärendegranskning vilket bidrar till 
en jämställd bedömning.

Vi ska arbeta för att våld mot kvinnor och barn ska upphöra. 
Relationsvåldsteamet erbjuder stöd och behandling till utövare 
och utsatta för relationsvåld, både enskilt och i grupp. Informa-
tionssatsning har genomförts för att nå fler personer. Utbildning 
har genomförts inom sektor social omsorg om hedersrelaterat 
våld och förtryck och grundutbildning kring våld i nära relation. 
Relationsvåldsteamet har deltagit i en vecka fri från våld.

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

Storlek på chefsområden *  medeltal – 25

Kvinnodominerande chefsområden  medeltal – 26,2

Godkända betyg i årskurs 6  medeltal – 15,2

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi utvecklar det interna arbetsgivarperspektivet utifrån 
arbetstider, lön och villkor

Vi beaktar den politiska organisationens representativitet 
och sättet möten organiseras på

Vi tillhandahåller och bidrar till att utveckla fysiska 
miljöer och infrastruktur som främjar - och baseras på - 
jämställda förhållanden

Vi säkerställer att kommunens verksamheter har ett 
jämställdhetsperspektiv

Vi säkerställer att kommunens verksamheter är trygga 
och säkra miljöer för alla

Vi har lika stora chefsområden i kvinno- som mans- 
dominerade yrken

Vi uppmuntrar både kvinnor och män att söka ledande 
positioner i kommunen som organisation

Vi utvecklar och tillämpar jämställd biståndsbedömning

Vi genomför trygghetsvandringar regelbundet och åter-
för resultatet med åtgärdsförslag

Vi arbetar för att våld mot kvinnor och barn ska upphöra.

* Ny för 2021.

Vi bidrar till att utveckla fysiska 
 miljöer och  infrastruktur som  
främjar  jämställdhet.

Under året har flera åtgärder genomförts och påbörjats för att 
skapa mer jämställda förhållanden. Arbetet är i linje med fast-
lagda mål i Agenda 2030. Satsningar på gång- och cykelvägar 
och arbetet med att sammanlänka dessa, trafiksäkerhet samt 
kollektivtrafikåtgärder bidrar till mer jämställda förhållanden.

Behov finns att fortsätta arbeta med utveckling av kommu-
nens infrastruktur och fysiska miljöer för att främja jämställda 
förhållanden. Extra insatser behöver göras inom kollektivtrafik i 
form av ny- och ombyggnationer men även i form av exempelvis 
kampanjer, budskap och information både internt och externt. 
Ytterligare insatser behöver också göras för att möjliggöra fler 
trygghetsskapande åtgärder i form av belysning, slyröjning längs 
gångstråk och klottersanering.

258



2021 / ÅRSREDOVISNING / 78

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

6. Rent vatten och sanitet för alla

Med anledning av det aktiva arbetet 
för att förbättra alla delar i vatten-
kedjan och de resultat vi uppnått 
gör att bedömningen är att Finspång 
ligger mycket väl till för att uppfylla 
målet om rent vatten och sanitet för 
alla kommunens invånare. 

Kommunen arbetar aktivt med vatten- och avloppsfrågor (VA) 
för bebyggelsegrupper där kommunalt VA saknas. Arbetet 
utgår från VA-planen som antagits av kommunfullmäktige 
och samordnas i en förvaltningsövergripande VA-grupp där 
Finspångs tekniska verk ingår. I VA-planen har områden som 
ska ha VA-försörjning i kommunal regi enligt lagen om allmänna 
vattentjänster identifierats och prioriterats.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om utökat 
verksamhetsområde för tre bebyggelsegrupper. Besluten avser 
Prästköp med 24 fastigheter, Sunda-Högsätter med 65 hus och 
Bränntorp med 307 fastigheter. Utökningen av det kommunala 
verksamhetsområdet innebär att närmare 400 fastigheter 
med äldre enskilda anläggningar får en långsiktigt trygg och 
hållbar VA-försörjning. Finspångs tekniska verk ansvarar för 
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. För Prästköp 
förväntas utbyggnaden påbörjas under 2022. Sedan planeras 
utbyggnad i Sunda-Högsätter och därefter Bränntorp.

Bygg- och miljöenheten fungerar som rådgivande instans 
för boende i områden där kommunalt VA saknas och 
gemensamhetsanläggning kan vara en alternativ lösning.

Kommunen ser vatten som en livsnödvändig resurs. Kommunen 
arbetar med ett kretsloppstänkande kring hela vattenkedjan, 
alltifrån dricksvattentäkt, avloppshantering, omhändertagande av 
dagvatten samt vattnets betydelse för djurhållning och rekreation.

För Finspång betyder målet att:

Kommunen ser vattnet som en livsnödvändig resurs och arbetar 
aktivt inom organisationen för att optimera verksamheter och 
processer för att inte slösa med vatten.
Finspångs tekniska verk genomför upprustning av verk för 
effektivare produktion av vatten. Ett arbete som intensifierats 
är aktiv läcksökning, lagning och förnyelse av ledningsnätet för 
vatten. Läckage i ledningsnät har sjunkit från 23 procent 2020 
till 19 procent 2021.

Finspångs tekniska verk arbetar aktivt med att förbättra 
reningen vid Axsäters avlopps-reningsverk för att klara en 
ökad belastning utifrån ett tillväxtperspektiv. Under 2021 har 
ombyggnation av kvävereningen utförts, vilket i sin tur medförde 
tillfälligt försämrad kvävereduktion. Axsäter klarade därför inte 
kraven för kvävereduktion under året. Länsstyrelsen har varit 
informerad och lämnat dispens. Årsmedelvärde för metallerna 
koppar och zink i utgående renat avloppsvatten från Axsäter var 
högre 2021 än 2020. Det saknas analys om orsaken är naturlig 
variation eller en trend. Recipient är Dovern (Skutbosjön) 
som har otillfredsställande ekologisk status bland annat med 
anledning av miljögifter.

Kommunen samverkar med andra kommuner i regionen kring 
en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Finspångs 
tekniska verk samverkar med Norrköping, Söderköping 
och Valdemarsvik kring VA-frågor. En utredning pågår kring 
gemensam vattenförsörjning med Nodra i Norrköping. Det 
har även startats upp en samverkan i regionen kring framtida 
gemensam vattenförsörjning. Samverkan pågår även med 
Sörmlands Vatten kring VA-anslutning för bebyggelse i 
närhet av kommungränsen. Kommunen medverkar också 
vid framtagande av nytt vattenskyddsområde för Lyttersta, 
Vingåkers kommun. Vattenskyddsområdet ligger delvis inom 
Finspångs kommun. På nationell nivå sker samverkan inom 
olika områden genom Svenskt Vatten där Finspångs tekniska 
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Kväve- och fosforutsläpp från avlopp   

Total-fosfor (P-tot)  mg/l 0,3 0,3

Total-kväve (N-tot)  mg/l 15 17,9

Antalet incidenter med risk för förorening av  antal 0 0
kommunens dricksvatten

Anmärkningar på vatten  antal 28 32

Läckage i ledningsnätet  antal 21 19

Förekomsten av tungmetaller och läkemedel, 
främmande kemiska ämnen med mera i avloppsvattnet

Zn  µg/l  14

Pb  µg/l  0,2

Ni  µg/l  2,4

Fe  µg/l  0,2

Cr  µg/l  7,7

Hg  µg/l  0,1

Cd  µg/l  0,0

Cu  µg/l  18,9

Finspångs kommun uppnår målet genom 
att:

Vi optimerar vår egen organisation för att inte slösa med 
vatten i onödan.

Vi är proaktiva i arbetet med att uppmärksamma och 
informera om avloppssystemets avsedda funktion.

Vi arbetar för en gränsöverskridande samverkan mellan 
kommuner kring de resurser som finns samt värderar de 
vattentillgångar som finns.

Vi medvetandegör vikten av tillgång till vatten i sjöar och 
grundvattenmagasin kopplat till riskberedskap

Vi arbetar kontinuerligt med information och utbildning 
kring vattnets betydelse och vattenanvändning för att 
säkerställa förståelsen för vattnet som resurs.

Vi arbetar aktivt med tillsyn för att främja rent vatten och 
sanitet.

Säkerställ fullgod avloppshantering med gemensam-
hetslösningar där kommunalt VA saknas.

verk är medlem. På myndighetsnivå samverkar bygg- och 
miljöenheten med kommuner inom Östergötlands län, bland 
annat genom kunskapsutbyte kopplat till tillsyn som berör 
vattentillgångar.

Det proaktiva arbetet är viktigt när det gäller att skapa 
medvetenhet om vattnet som en livsnödvändig resurs och hur 
förbrukning av vatten och användning av avloppssystem hör 
samman med det. Finspångs tekniska verk arbetar aktivt med 
information inom många områden och genom olika kanaler, 
bland annat på hemsida och på sociala medier, genom olika 
typer av inlägg. Viktiga informationsområden är vad man får 
och inte får spola ner i avloppssystemet samt tips och råd för 
en effektiv vattenanvändning samt sparsamhet när det närmar 
sig vattenbrist. Finspångs tekniska verk deltar även i olika 
grupper och forum för att framföra behov och bevaka områden 
som är viktiga bland annat kopplat till tillgång till vatten och 
dess betydelse som resurs.

Bygg- och miljöenheten bidrar genom att fungera som 
rådgivande i frågor kopplade till vattnets betydelse och 
användning. Uppföljning kring att bästa möjliga teknik används, 
minimerad vattenåtgång samt diskussion kring vikten av att 
bibehålla och på sikt vid behov förbättra vattenkvaliteten genom 
lämpliga åtgärder utförs även vid tillsyn. Tillsynsarbetet har 
legat i fas med aktuell tillsynsplan och haft extra fokus på detta 
område under året.
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

7. Hållbar energi för alla

Måluppfyllelsen bedöms över-
träffa den förväntade utvecklingen 
för året. Målet att vara en fossilfri 
 kommunkoncerns år 2025 förtyd-
ligas i vår energiplan att omfatta 
följande fyra delar:

1. Att fossil olja inte används för fjärrvärmeproduktion (2020).

2. Att all el som används inom kommunkoncernens 
 verksamheter är fossilfri.

3. Att inga fossila drivmedel används i koncernens ägda och 
leasade fordon.

4. Att inga fossila bränslen används för uppvärmning i lokaler, 
anläggningar eller bostäder som ägs inom kommunkoncernen.

Punkt 1, 2 och 4 uppfylls sedan 2019. 

100 procent grön el används i kommunägda verksamhetsloka-
ler. Under hösten gjordes en inledande undersökning av hyrda 
lokaler där det framgick att det finns en del lokaler där el ingår 
i hyran, för andra har verksamhetschefen ett eget elavtal. Detta 
kommer att undersökas vidare under 2022 och det ska göras 
tydligt inför framtida upphandlingar och avtalsskrivning att elen 
ska vara förnybart. Någon uppskattning av andel grön el i hyrda 
verksamhetsfastigheter kan inte göras i dagsläget.

När det gäller fossila drivmedel så innebar 2020 en stor föränd-
ring på vägen mot målet att inga fossila drivmedel ska använ-
das i koncernens fordon. Från 2019 till 2021 ökade kommun-
koncernen andel fossilfri bränsle från cirka 10 till 40 procent 
mätt som energimängd. Under hösten 2020 och under 2021 har 
flera fordon som drivits av fossila drivmedel bytts mot fordon 
som drivs med fossilfria bränslen. Pumpar för HVO-bränsle har 
installerats på flera platser i kommunen vilket lett till att andelen 
tankad fossil diesel minskat markant.
Andelen fossilfritt bränsle har ökat från 10 procent 2019, 31 
procent 2020 och 36 procent 2021. För hela koncernen har ut-
vecklingen varit lika bra med 20 procent 2019, 41 procent 2020 
och 51 procent 2021.
 

Kommunen ställer om till förnybar energiförsörjning 
och fokuserar på energieffektiviseringen inom befintlig 
infrastruktur.

För Finspång betyder målet att:

Ett strategiskt arbete kopplat till energirådgivning pågår. Före-
läsningar, hembesök och informationsskrifter erbjuds normalt 
sett till såväl näringsliv som privatpersoner. På grund av Covid 
-19 har mycket av rådgivningen bedrivits på distans under 2021.

Under året togs ett förslag till solelsprogram fram av 
en  projektgrupp med representanter från kommunens 
 fastighetsenhet och samtliga kommunala bolag. Sektor 
samhällsbyggnad har haft det övergripande ansvaret för 
 framtagandet av solelsprogrammet. Förslaget har remitterats 
till bolagens styrelser och kommer att lyftas till kommun-
fullmäktige för beslut under februari 2022.

Programmet för solel syftar till en ökad installation av solceller 
inom Finspångs kommunkoncern. Genom detta bidrar koncer-
nen till att uppnå en ökad andel förnybar och egen producerad 
el för hela kommunen. Programmet preciserar mål och riktlinjer 
för kommunkoncernens utbyggnad av solel. Det innehåller även 
underlag och vägledning för framtagande av handlingsplaner 
för de kommunala bolagen och sektor samhällsbyggnad.

Installation av solceller utreds i samband med samtliga 
nybyggnationer och kommer att installeras på fastigheter som 
byggs den närmaste tiden. En anläggning med effekt på 35kW 
kommer att installeras på Lotorps förskola.

Strateg- och rådgivningspersonal deltar i flera olika  regionala 
nätverk för klimat- och energifrågor. Kommunen är även med-
lemmar i klimatkommunerna som är ett nätverk av kommuner 
i hela landet och som jobbar aktivt med dessa frågor. Under 
framtagande av förslaget till solelsprogram har kommunen 
haft stöd och utbyte med Region Östergötlands energikontor. 
Finspångs kommun har presenterat arbete med framtagande 
av solelsprogrammet på Solsafari, en årlig  konferens med olika 
webbinarium och infokvällar riktad till offentlig sektor, företag 
och privatpersoner.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Andelen använd fossil energi i kommunens  % 10 0 
verksamhetslokaler

Energianvändning per kvadratmeter yta i   kwh/m2 – 191
kommunägda lokaler (exkl. industrilokaler)  

Andel av kommunens fordonsflotta som   % 37,5 77
drivs med fossilfritt bränsle

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar för fossilfri energiförsörjning med målet att vara 
en fossilfri kommunkoncern år 2025.

Vi arbetar för energieffektivisering i kommunen och gente-
mot näringsliv och kommuninvånare.

Vi är en aktiv part i regionala och nationella nätverk som 
verkar för energieffektivisering och ökad användning av 
förnybar energi.

Öka elproduktion med hjälp av förnybara energikällor.
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ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt

Måluppfyllelsen bedöms vara i linje 
med förväntad utveckling för året. 
För många av de genomförda insat-
serna har vi ännu inte sett effekter 
men vi räknar med att dessa ska 
leda till en större måluppfyllelse 
framöver.

Anständiga arbetsvillkor

Vi arbetar med att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. Med 
utgångspunkt i det medarbetarna framfört, om vad som skulle 
medföra att de i större utsträckning skulle rekommendera Fin-
spångs kommun som arbetsgivare till vänner och bekanta, har 
förslag på insatser tagits fram. Beslut om dessa insatser kommer 
att tas under 2022.

Projekt kring bemanningsfrågor, optimerad grundbemanning 
där bland annat rätten till heltid och borttagande av delade turer 
kommer att hanteras har påbörjats. Det är ett långsiktigt arbete 
som förväntas ge positiva effekter som stödjer målet. Andelen 
heltidsarbetande har ökat de senaste åren.

Stort fokus har legat på att stärka arbetsmiljön under året, både 
på övergripande nivå och i verksamheterna. Trots det aktiva 
arbetet med arbetsmiljön har det varit ansträngt i verksamheterna 
under pandemin, bland annat på grund av fortsatt hög sjukfrånva-
ro och brist på vikarier. Resultatet i medarbetarenkäten är svagare 
i år än förra året.

I arbetet med kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetens-
utveckling har flera insatser gjorts under året. Bland annat har 
stödmaterial och mallar tagits fram. Stödfunktion har tillsam-
mans med de sektorer som inte är klara, satt igång arbetet med 
att ta fram sektorsspecifika personal- och kompetensförsörj-
ningsplaner. Övergripande samordning har skett kring externa 
omställningsmedel som finns där beslut tagits om insatser och 
finansiering för hela kommunen. Olika kompetensutvecklingsin-
satser har genomförts.

Samarbete sker med andra aktörer inom området, bland annat 
med Arbetsförmedlingen. Kommunen samverkar också med 
flera kommuner i Östergötland i ett gemensamt projekt och en 
förstudie har genomförts med stöd av Europeisk socialfond 
(ESF). Syftet har varit att öka kunskap och kompetens om hur vi 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande 
personal och blivande medarbetare. Vi har beredskap för att 
möta behovet av kompetens i vår egen organisation.

För Finspång betyder målet att:

säkrar framtida kompetensförsörjning och samtidigt möjliggör för 
potentiella medarbetare, oavsett kön och bakgrund, att få hållbara 
anställningar i våra verksamheter. Förstudien kommer att ligga 
till grund för ytterligare gemensamma ansökningar till ESF under 
perioden 2022-2027.

Ekonomisk tillväxt

Kommunen arbetar för en differentierad arbetsmarknad och för 
fler nya företag och branscher. Arbetet drivs framför allt framåt 
genom fokus på etableringar och därmed fler arbetstillfällen. Det 
arbete som görs i Tillväxt Finspång bidrar till att göra kommunen 
attraktiv för företagsetableringar.

Under året har byggnationer pågått och vissa har slutförts på be-
fintlig industrimark av etablerande företag och aktörer. Det finns 
en stor brist på verksamhetsmark men nu kan en ny översikts-
plan effektueras efter att överklagansprocesser försenat att ett 
antagande kunnat äga lagakraft. Visst detaljplanearbete är inlett 
för att tillskapa verksamhetsmark utifrån översiktsplanen. På sikt 
behöver förvaltningen, för att kunna uppnå visionen om 30/35 
också förvärva mark på en ganska orörlig marknad. Dialoger förs 
kring markförvärv för bostadsändamål, verksamhetsmark och 
större infrastrukturprojekt. Enskilda mindre fastighetsförvärv har 
genomförts under året.

Enligt Bolagsverket startades 66 företag i Finspång under året. 
Det är 4 färre än under 2020 men ändå ett relativt gott antal. 
Ungefär en tredjedel av dessa kom genom Tillväxt Finspångs 
nyföretagarrådgivning. Fler av de nystartade företagen är aktiebo-
lag och könsbalansen mellan de startade är jämn och bransch-
bredden är god. Överlevnadsgraden är hög, framförallt hos de 
företagen som gått genom rådgivning där den är 95 procent efter 
3 år.

För att utveckla differentiering behöver arbetsmarknaden ses 
som en del av en större helhet av omkringliggande kommuner. 
Denna samverkan kan uppnås genom att bland annat jobba 
inom sitt arbetsmarknadsområde vilket är större än ytan innanför 
kommungränsen. För att uppnå detta så bör Finspångs kommun 
arbeta med sina strukturella styrkor och arbetstillfällen parallellt 
med att vi främjar ökad rörlighet för våra medborgare och arbetar 
för en bredare och större arbetsmarknad med omkringliggande 
kommuner. Detta arbete förbereds just nu inom det lokala arbets-
marknadsområdet Norrköping (LA-Norrköping). En formaliserad 
avsikt till samverkan kommer att presenteras för kommunstyrel-
sen under våren 2022.

Behov finns att öka elevers förmåga att göra val och påverka sin 
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egen framtid. För att främja entreprenörskap och företagande 
redan i unga år har utbildningssektorn utökat antalet studie- och 
yrkesvägledartjänster.

Finspång har en hög långtidsarbetslöshet i förhållande till de 
andra kommunerna i Östergötland. Under året har Arbetsför-
medlingen, i högre utsträckning än tidigare år, erbjudit personer 
som är arbetslösa insatser i program. Under 2021 har antalet 
arbetslösa ungdomar varit lika eller något lägre än normalt. An-
delen ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande och 
är arbetslösa har under året sjunkit från 16 till 14 procent. Knappt 
7 procent av invånarna i åldersgruppen 16-24 år vare sig studerar 
eller arbetar. Andelen har sjunkit med en dryg procentenhet per år 
sedan 2016

Resultat i Insiktsmätningen visar att vårt stora problem inom 
servicen till näringslivet ligger i den upplevda servicen inom 
framförallt bygg- och miljöområdet kopplat till myndighetsutöv-
ning. Bygg- och miljöenheten har utifrån detta tagit ett helhets-
grepp på myndighetens service. Handlingsplan har upprättats 
och resurs har tillsatts. Ytterligare resurs för en bygglovshand-

läggare beslutades av kommunfullmäktige under året. I den be-
slutade tillsynsplanen för 2022 finns enhetsmål och aktiviteter i 
linje med utvecklingsarbetet och myndighetsutvecklingsarbetet 
kommer i ännu högre grad genomsyra verksamheten nästkom-
mande år.

Ett annat sätt att förbättra situationen är att skapa en co-office 
lösning för att komma närmre kunderna inom näringslivet. Där 
är etableringen av Tillväxt Finspång en central del. Tillväxt Fin-
spång har på grund av Corona inte kunnat driva verksamheten 
enligt plan men frågan om co-office hanteras så fort det finns 
möjlighet.

Finspångs kommuns resultat i Svenskt Näringsliv ranking blev 
2021 plats 251. 2020 var resultatet plats 233. Nedgången kan i 
många stycken härledas till samma problem som Insiktsmätning-
en påvisade. En stor avvikelse finns dock i frågan om konkurrens 
från kommunens verksamheter där resultatet försämrats med 
125 placeringar. Ingen tydlig orsak till den försämringen har 
kunnat identifieras.
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Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar för en differentierad arbetsmarknad och fler 
nya företag och branscher.

Vi säkerställer att kommunens service till näringslivet är 
fullgod för att skapa ett gott näringslivsklimat.

Vi främjar entreprenörskap och företagande redan i unga 
år genom utbildningssektorn.

Vi arbetar med kompetensförsörjning och kontinuerlig 
kompetensutveckling.

Vi erbjuder medarbetare rätt till heltid.

Vi säkerställer att vi som arbetsgivare uppfyller kraven på 
en god arbetsmiljö i våra verksamheter.

Vi säkerställer en god ekonomisk hushållning.

Vi erbjuder kommunens anställda goda friskvårdsvillkor.

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

Medarbetarundersökning, HME, Håll bart    index 79 74
medarbetarengagemang

Sjukfrånvaro   % 5 7,5

Medarbetare som kan rekommendera    % 70 65
Finspångs kommun som arbetsplats

Antal nystartade eller nyetablerade företag   % 70 66

Överlevnadsgrad efter tre år för nyföretagare  % 70 90

Markförvärv under året   % – Ja 

Långtidsarbetslöshet 25-64 årsmedelvärde,    % 5,6 5,7
andel av befolkningen

Invånare 16-24 år som varken arbetar    % – 7,1  
eller studerar, andel *

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel **  % – 68

* Senast publicerade uppgifter avser 2019, ** Senast publicerade uppgifter avser 2020.

God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet 
både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnader-
na i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 
kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. 
Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå 
som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för 
låg självfinansieringsgrad av investeringar.

Alla sektorer har inte har ett positivt resultat i det korta perspek-
tivet. Kommunen som helhet har däremot ett positivt resultat. 
Om arbetet fortsätter med att effektivisera processer, effektiv 
bemanning, prioritera och omfördela så finns förutsättningar för 
god ekonomisk hushållning i det långa perspektivet.

Ledningsstaben arbetar för att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning genom att arbeta resurseffektivt genom att om-
pröva tidigare arbetssätt. Att fördela lagstadgat arbete på flera 
medarbetare för att säkra verksamhet vid frånvaro är ett exempel. 
Bemanningsprojekt, inköpsorganisation med e-handel och 
fordonsamordning är några stora projekt med målet att förbättra 
kvalitén på tjänsten samtidigt som den administrativa kostnaden 
ska minska.

En förutsättning för att arbeta med en god ekonomisk hushållning 
är utveckla och förbättra kunskapen om effektivitet, budget och 
uppföljning. En del i arbetet är att öka kunskapen hos sektorerna 
och detta har skett genom chefs och administratörsutbildningar.

Kommunkoncernens lån och dess räntefördelning har analyserats 
och en räntepåslagsprincip fastställts för att säkra en effektiv och 
rättvisande bild av räntekostnaden inom koncernen. Den praktiska 
hanteringen gentemot Finspångs tekniska verk har fastställt för 
att ge en bättre rättvisande bild av lånekostnader för skattefinan-
sierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet.

Ett exempel på samverkan som säkerställer en god ekonomisk 
hushållning är den mellan folkbiblioteket och daglig verksamhet. 
Daglig verksamhet hjälper till att distribuera böcker till olika verk-
samheter vilket har inneburit att tid frigörs från bibliotek arierna. 
Detta kommer att genomföras på några förskolor och inom 
äldreomsorgen med målet att öka kvalitén inom de läsfrämjande 
insatserna inom verksamheterna.
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HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur

Coronapandemin och den digitaliseringen som den har drivit 
på kan liknas vid ett paradigmskifte i det moderna samhällets 
historia. Den digitala transformationen påverkar hela samhället 
i grunden och under 2021 har vi sett prov på digitaliseringens 
möjligheter när fysiska möten nästan helt bytts ut mot digitala.

Förväntningarna på den kommunala servicen ökar och bedöm-
ningen är att förvaltningen delvis har svårt att hänga med. Idag 
förväntar sig privatpersoner och företagare att snabbt, enkelt och 
säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och 
ha möjlighet till inflytande via digitala kontaktvägar. Digitalisering-
en har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling 
och effektivisering av den offentliga sektorn. För många är 
digitala kontaktvägar förstahandsvalet, men samtidigt finns det 
människor som inte är digitalt delaktiga och riskerar att hamna 
utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på internet.

Vi har under 2021 både positiva och negativa resultat och vissa 
fall har vi inte tillräckliga resultat för en bedömning.

Det negativa är den servicegrad till företagen som redovisades i 
Insiktsmätningen. Finspång fortsätter att tappa mark gentemot 
andra kommuner. Här sker just nu konkreta insatser i rekrytering-
en av en företagslots samtidigt som den övergripande kommuni-
kationen kan utvecklas inom bland annat samhällsbyggnadsom-
rådet. Här spelar också satsningen på Tillväxt Finspång stor roll. 
Trots att både lokal och organisatoriska resurser har tillgänglig-
gjorts har den rådande pandemin försenat samarbetet mellan 
kommun och näringsliv. Planen är dock att förbättra de senaste 
årens låga resultat genom att skapa nya mötesplatser för en 
ökad dialog och fysisk närvaro.

Det finns även många positiva exempel från de olika verksamhe-
terna. Under året har verksamheterna arbetat för att förenkla och 
förbättra interna och externa processer. Olika typer av kösystem 
och telefontider har förbättrats. Många verksamheter arbetar 
med olika typer av digitala ansökningssystem för att ge en 
effektivare handläggningsprocess och en ökad tillgänglighet för 

Kommunen säkrar en lokal infrastruktur som bidrar till ett starkt 
näringsliv. Vi säkerställer hållbara transporter inom organisationen, 
som kund och leverantör. Vi arbetar med nytänkande och 
ständiga förbättringar i våra verksamheter och tjänster. Vi arbetar 
resurseffektivt, aktivt och tillväxtorienterat för att utveckla och 
bredda våra verksamheter samt näringslivet i kommunen.

För Finspång betyder målet att:

medborgarna. Nya verksamhetssystem, dokumentation, digitala 
läroplattformar, interaktiva kartmaterial och arkivering är andra 
exempel på utveckling.

Finspångs kommun måste, liksom många av landets övriga 
kommuner, ta hänsyn till den demografiska utmaningen med en 
ökande äldre befolkning, samtidigt som den arbetsföra delen av 
befolkningen endast ökar marginellt. Digitalisering utgör en möj-
lighet för de kommunala verksamheterna att fortsätta utveckla 
och behålla en god service och samtidigt hantera kostnaderna. 
Genom digitala lösningar kan vi göra livet lättare för alla som bor 
och verkar i Finspång. Detta samtidigt som kommunens resurser 
används på ett effektivare sätt. Det är en utmaning för alla verk-
samheter att bibehålla fokus på kunden eller brukarens behov.

Hållbarhetsarbetet har utvecklats i många olika perspektiv. Pan-
demin har förändrat medarbetarnas rörelsemönster och förhopp-
ningsvis kan det vara en katalysator för att på riktigt skapa en 
förändring i förvaltningens resande. En översyn av följsamheten 
till kommunens riktlinjer för resor och fordon har återupptagits 
från att tidigare varit vilande. Om den aktuella situationen med 
betydligt minskat resande kan bevaras innebär det tidsmässiga 
effektiviseringar samt en minskad miljöpåverkan.

Förvaltningen går också vidare i arbetet med cirkulär ekonomi. 
I ett samarbete med Tillväxt Finspång, Energikontoret Region 
Östergötland och Cleantech Östergötland planerar kommunen 
en första informationsträff om cirkulär ekonomi för Finspångs 
företag. Medlemsföretag i Tillväxt Finspång har bjudits in. För-
hoppningsvis leder mötet till fortsatt dialog, samarbete och ett 
eventuellt projekt.

Sektor samhällsbyggnad och social omsorg har diskuterat olika 
möjligheter för daglig verksamt att utveckla nya verksamheter/
aktiviteter med utgångspunkt i cirkularitet och återvinning. 
Cirkulär ekonomi kommer att tas upp i kommande avfallsplan 
och energi- och klimatplan. I samband med arbetet att en ny av-
fallsplan tas fram för kommunen sker dialoger med kommunens 

Bedömningen för helåret är att utvecklingen mot målet löper i linje med för-
väntningarna för perioden. Nyckeln till målets uppfyllelse nås genom ökad 
digitalisering och smidigare administrativa processer där verksamheterna 
arbetar aktivt med att utveckla servicen genom att förenkla och förtydliga 
kommunens tjänster för medborgare och företag. Genom att utveckla digita-
la tjänster och anpassa tider för att möta medborgarnas behov genom dessa 
ökade dialoger säkerställer verksamheter att den upplevda kvaliteten ökar.
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* Senast publicerade uppgifter avser 2020. ** FTV genomför vanligtvis undersökningen vart annat år. Senast publicerade uppgifter avser 2020.

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

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s  *  % 95 72,8

Antal kommunala tjänster som erbjuds som e-tjänster  antal – 31 

Andel som använder digitala tjänster i kontakt   % – –
med kommunen

Kundernas nöjdhet med VA, renhållning,    index 65 72
gator och GC-vägar **

Nöjd-kund-index SKL:s mätning Insikt   index 74 61

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi säkerställer hållbara transporter inom organisationer 
och som kund.

Vi har en säker och tillgänglig IT-infrastruktur i hela 
kommunen och tar tillvara och implementerar digitalise-
ringens möjligheter.

Vi skaffar oss kunskap och analyserar kring hur cirkulär 
ekonomi påverkar oss och kan implementeras i kommu-
nen.

Vi är innovativa och omprövar strukturer och arbetssätt 
förökad nytta i hur våra tjänster utförs för ökad resursef-
fektivitet och upplevd kvalitet för brukaren.

Genom Tillväxt Finspång tillskapar vi mötesplatser 
såsom exempelvis Co-office lösningar.

olika sektorer. Där förs dialog i hur bland annat återvinning kan 
öka men även återanvändning, minskande av resurser.

Samarbete med grannkommuner pågår inom området upp-
handling, som en del i detta har frågan lyfts avseende återbruk 
av varor och hur kommunerna kan öka förståelse kring cirkulär 
ekonomi och vilka verktyg som finns på längre sikt.
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10. Minskad ojämlikhet

Vi når målbilden för perioden och 
förväntar oss att få effekt av den 
nya bidragsmodellen för fören-
ingslivet och arbetet med att öka 
tillgängligheten för medborgarna.

I rekryteringsförfarandet till nya tjänster inom kommunens 
organisation använder vi kompetensbaserad rekrytering, vilket 
ger bra förutsättningar för en objektiv bedömning av sökande, 
baserad på kompetens och erfarenhet.

Vi använder oss av månadens jämställdhets- och mångfaldsfrå-
ga på arbetsplatsträffar och har årligen medarbetare som deltar 
i mångfaldsutbildningen Vinna-vinna.

Precis som tidigare arbetar vi utifrån vår varumärkesplattform 
för stöd i frågan om tillgänglig och inkluderande kommunika-
tion. Vi har också arbetat med att tillgängliggöra kommunens 
hemsida och mallar på ett bättre sätt än tidigare. Vi har under 
året arbetat med bildspråket där vi står som avsändare i syfte 
att öka attraktionen och visa på en mångfald.

Finspångs kommun ser alla som likvärdiga medborgare 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För Finspång betyder målet att:

Inom skolan arbetar barn och unga med etiska ställnings-
taganden och skaffar sig kunskap inom mänskliga rättigheter.

Under 2021 har vi också arbetat fram checklistor kring barnkon-
ventionen och Agenda 2030 som ska användas vid framtagan-
de av tjänsteskrivelser. Detta har under 2021 varit ett prioriterat 
uppdrag och även om uppdragets slutförande är försenat så har 
processen varit välgörande och slutprodukten kommer innebära 
en ökad medvetenhet för Barnkonventionen och de 17 globala 
målen inom Agenda 2030. Intentionen med framtagandet av 
dessa checklistor är att handläggare som skriver fram ärendet 
ska ha reflekterat kring huruvida det har bäring på barnkonven-
tionen och Agenda 2030, och i sådana fall i vilka avseenden 
eller mot vilka mål.

Vi har arbetat fram en ny bidragsmodell - se mer information 
under mål 5.

Pandemin har inneburit att vi inte kunnat genomföra medbor-
gardialoger i den utsträckning vi önskat. Vi har inte heller kunnat 
engagera oss i planerade projekt som exempelvis SKR:s projekt 
Medborgardialog som styrning och ledning. Detta på grund av 
hårt belastade resurser både inom förvaltning och politik.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra  % 28 28  

Andel av de individer som lämnat etableringsuppdraget  % – 17 *
som är i arbete eller studier (status efter 90 dagar).

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS: Brukaren   index 92 93
får bestämma om saker som är viktiga

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi strävar mot att kommuninvånarna har likvärdig tillgång 
till kommunens alla verksamheter, information, möjlighet 
till delaktighet i samhällslivet och samma rättigheter och 
skyldigheter.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i vår 
 organisation.

Vi genomför medborgardialoger kring kommunens 
 verksamheter i syfte att förbättra och utveckla vår kvali-
tet och service.

Vi kartlägger föreningsbidragens fördelning kopplat till 
jämlikhetsaspekter.

* Senast publicerade uppgifter avser 2020.
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

11. Hållbara städer och samhällen

Genom detaljplaner arbetar vi med 
den sociala, ekologiska och eko-
nomiska hållbarheten. Genom att 
tillse blandad bebyggelse, beakta 
förorenade områden, skyddsvärd 
mark, samt att göra val som främjar 
anläggningars livslängd och avtryck 
på dess omvärld så inryms de tre 
perspektiven. Vi kompetensutveck-
lar oss och bevakar forskningsom-
rådet för att hela tiden förbättra 
oss i våra strategiska val.

När kommunen planerar för nya bostadsområden utformas 
detaljplaner för varierande bebyggelse och i första hand i direkt 
anslutning till befintlig infrastruktur vilket ger möjligheter att på 
ett hållbart och resurseffektivt sätt nyttja kollektivtrafik, gång- 
och cykelvägar samt övrig infrastruktur som exempelvis vatten 
och el.

Kommunen arbetar för ett hållbart socialt samhälle genom att 
engagera medborgare i planeringsarbete, brottsförebyggande 
arbete och miljöstrategiskt arbete. Även genom våra 
fritidsfrågor arbetar vi med dialog och inkludering för att 
utveckla samhället i en socialt hållbar riktning. Genom att 
tillse en bredd av fritidsaktiviteter och möjligheter till både 
organiserad och oorganiserad fritid är ambitionen att fylla 
medborgarnas behov av en meningsfull fritid.

I både förskolan och grundskolan arbetas det med att utveckla 
personalens kunskaper om vad som är kränkande behandling 
och diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. 
Skolor har i varierad utsträckning arbetat fram rutiner för detta.

Kommunen arbetar för en hållbar samhällsplanering för att ut-
veckla Finspång till ett robust samhällssystem att leva och bo i.

För Finspång betyder målet att:

Vid ny- och ombyggnation är tillgänglighetsaspekten 
en viktig del. Över tid kommer detta leda till allt fler 
tillgänglighetsanpassade fastigheter i kommunen, vilket är 
bättre för alla.

I undersökningen Bäst att leva 2021 får vi låga poäng 
inom Fritid och kultur, Kommunal ekonomi och Äldre. Från 
föregående mätning har vi försämrat oss inom området 
Trygghet. Inom Fritid och Kultur avses sammanlagda kultur och 
fritidskostnader; antal och anställda på bibliotek; lånefrekvens; 
bokinköp; verksamhet inom kultur- och musikskola; aktivitet 
i studieförbund; deltagande i idrott bland unga; tillgång till 
idrottsanläggningar och andra gemensamma aktiviteter; 
restauranger.

Inom Trygghet avses förekomst av brott generellt; brott mot 
kvinnor; stöld; sexualbrott; våldsbrott; skador orsakade av brott; 
fordonstölder; narkotikabrott; elsäkerhet; larmtider för ambulans 
och räddningstjänst.

Vad gäller kommunens befolkningsökning följer den till stora 
delar den prognos som löd att Finspångs befolkning skulle vara 
21 869 personer vid årets slut. Den sista december 2021 var 
befolkningsmängden 21 889 personer.

En avvikelse från de planerade aktiviteterna och som har bäring 
på målet är den kompetensutveckling och det verktyg som 
SKR tillhandahåller genom deras projekt Medborgardialog 
som styrning och ledning. Denna aktivitet hade med stor 
sannolikhet bidragit till ett ökat socialt hållbart Finspång genom 
strategiska och inkluderande medborgardialoger. Vi planerar 
fortsättningsvis för detta arbete men kommer tidigast påbörjas 
under hösten 2022.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Rankning i tidningen Fokus ”Bäst att bo”   placering 214 236
-undersökning

Färdiga detaljplaner för nybyggnation för bostäder  antal 300 0

Mediantid till första enhet på plats vid   minuter 11 9,3 
räddningstjänstuppdrag

Mediantid IVPA (I väntan på ambulans)   minuter 11 7,3

Antal utvecklade bränder i byggnader   antal 15 21

Antal räddningsinsatser per år   antal 120 93

Antal personer utbildade av kommunen i    antal 1500 577
att förebygga och hantera bränder

Tillväxtmålet 30 000 invånare 2035   invånare – 21 887

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi säkrar att Finspångs tillväxt utgår från social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet.

Vi arbetar för en hållbar samhällsplanering med blandad 
bebyggelse, resurseffektivt byggande, hållbara transporter 
och grön infrastruktur.

Vi arbetar för ett tillgängligt, inkluderande och jämställt 
Finspång.
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HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION 12. Hållbar konsumtion och  

produktion

Måluppfyllelsen bedöms vara i linje 
med den förväntad utveckling för 
året. Eventuellt: Måluppfyllelsen 
bedöms vara högre än den förvän-
tad utveckling för året eftersom 
arbetet med kravställning vid upp-
handling gått framåt. Flera åtgärder 
för att underlätta för invånarna att 
minska sitt restavfall har också ge-
nomförts. Andelen av kommunens 
fordonsflotta som kan drivas med 
fossilfritt bränsle är långt högre än 
styrtalet. 

Det långsiktiga arbetet med att öka återbruk och cirkularitet 
är kontinuerligt och i förslaget till ny avfallsplan finns förslag 
på nya mål som förstärker detta. Dessa mål är inriktade mot 
den verksamhet som idag bedrivs av Finspångs kommun och 
lägger stort fokus på ökat återbruk och återvinning. Finspångs 
kommun effektiviserar resursanvändningen genom information 
kring förfaranden om hur avfall i hushållen kan minska och 
hur återvändning kan öka. För kommunanställda har man 
ökat källsorteringsmöjligheterna för att ytterligare minska 
restavfallet.

Vid varje upphandling inom kommunen görs en analys av 
vilka krav som ska ställas. Där det är möjligt ställs krav på ISO 
certifieringar för miljöarbete samt kvalitetsarbete. I samarbete 
med HR-avdelningen arbetas med att säkra upp arbetsvillkoren 
hos kommunens leverantörer.

Kommunen som kund och producent säkerställer 
och bevakar hållbarhetsperspektivet i upphandling, 
tjänsteleverans samt hantering av avfallsprodukter.

För Finspång betyder målet att:

Samarbetet har fortsatt mellan kommunens miljö- och 
hållbarhetsstrateger och upphandlare för att mer tydligt och 
strategiskt lyfta in hållbarhetsfrågor i upphandling. Fokus 
för upphandlingarna under 2021 har legat på fordon och 
transporter. Genom projektet Fossilfritt 2030 som Finspångs 
kommun deltar i har kommunen fått möjlighet att vara en del av 
ett regionalt nätverk för upphandling inom området transporter. 
Nätverket har som mål att ta fram ett gemensamt dokument för 
kravställning av transporter i upphandlingar. Arbetet har pågått 
under hösten och kommer att fortsätta våren 2022. Samtliga 
kommuner i Östergötland ingår i nätverket.

Vid upphandlingar av fastighetsinvesteringar har hänsyn tagits 
till miljö- och hållbarhetsaspekter, så som miljöbyggnad och 
solcellsansläggningar, i projekten.

Under året har fokus varit att nå ut till kommuninvånarna med 
information kring vilka aktiviteter som kan genomföras för att 
minska restavfallet. Detta har genomförts bland annat genom 
information kring gröna påsen, en ny receptbok och ständiga 
uppdateringar i applikationen Hemkollen. Ett samarbete med 
Arbetsmarknadsenheten och Finspångs Tekniska Verk har 
inletts för att invånare enklare ska kunna lämna mindre saker 
för återvinning på Sjömansäng istället för att resurser kastas 
bland brännbart.

Finspångs Tekniska Verk har startat upp ett samarbete med 
förpacknings- och tidningsindustrin så att kommuninvånare 
lättare kan återvinna sina plastförpackningar.

Kommunen är fortsatt en diplomerad Fairtrade City.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Andel ekologiska livsmedel av kommunens inköp  % 30 39,4

Hushållsavfall som samlats in för    % 38 27
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling *

Tillgängligheten till återvinning och källsortering   % 100 77
i kommunens lokaler *

Minskat restavfall   kg/person – 146

Andel närproducerade livsmedel    % 40 54
av kommunens inköp

Andelen svenska livsmedel   % 83 87

Koldioxidekvivalent från kommunens    ton CO2 – 41 743
samlade livsmedelsinköp *

Minskat livsmedelssvinn i köken   gr/portion – 40

Andel av kommunens fordonsflotta som drivs med fossilfritt bränsle % 37,5 77

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi ställer krav på ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet vid upphandlingar.

Vi effektiviserar vårt resursanvändande för att minska 
mängden avfall.

Vi främjat återbruk och cirkularitet med målet att minska 
restavfall.

Vi bedriver och stimulerar ett aktivt Fairtrade-arbete och 
omdiplomerar oss till Fairtrade City.

* Senast publicerade uppgifter avser 2020.
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BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

13. Bekämpa klimatförändringar

Kommunens arbete för att bekäm-
pa klimatförändringar sker på bred 
front och tydliga framsteg har 
gjorts under året. Måluppfyllelsen 
bedöms vara högre än den för-
väntad utveckling för året 

Kommunens klimatanpassningsarbete har återupptagits efter att 
ha fått prioriteras bort under början på pandemin. Flera åtgärder i 
planen har pågått under året.
Inför sommaren förmedlades återigen checklistor och råd till vård 
och omsorgsverksamheter samt skolor och förskolor. Materialet 
togs fram i ett länsprojekt Finspångs kommun medverkade som 
var finansierade av SMHI under 2019. Inför de varma veckorna 
fanns också extra information på intranätet om hantering av 
värme.

Successivt klimatanpassas kommunens skogsinnehav och 
skogsbruk mer och mer. I och med att en stor mängd granar har 
dött på grund av angrepp från insekten granbarkborre har kom-
munen tvingats ta ner delar av skogsinnehavet de senaste åren. 
Vid föryngringen arbetas med ståndsortsanpassning vilket ger en 
större biologisk mångfald samtidigt som skogen blir mer robust 
mot till exempel torka.

Vid framtagande av detaljplaner för bostäder och verksamheter 
genomförs särskilda utredningar för att säkerställa att nya om-
råden planeras och byggs på platser långsiktigt hållbart sätt och 
anpassas med hänsyn till klimatförändringar. Hänsyn tas även till 
klimatförändringar vid prövning av nya bostäder. Frågan har även 
lyfts i miljötillsynsarbetet med frågor hos verksamheter koppat 
till långsiktigt hållbar och säker vattenförsörjning.

Två övergripande utredningar har påbörjats för att öka vår 
kunskap om hur klimatförändringar kommer att påverka våra 
verksamhetslokaler och samhällen. Bidrag för utredningar har 
erhållits från länsstyrelsen och resultat kommer att presenteras 
innan sommaren 2022. En värmekartläggning och en skyfallsmo-
dellering kommer att genomföras för Finspångs tätort inklusive 
Lotorp och närliggande utvecklings områden och de prioriterade 
orterna Hällestad, Borggård och Rejmyre. Värmekarteringen är 
ett viktigt underlag för framtida utveckling i Finspångs tätort. 
Detta för att undvika att skapa framtida värmeöar och planera 
markanvändning i det fall det redan finns områden med risk för 
höjd värme i framtiden. Genom skyfallsmodellering ska vi kunna 
identifiera områden med risk för översvämning till följd av extre-
ma regn. Utifrån resultat kommer en översiktlig analys, av risker 
utifrån värmen och översvämning till följd av skyfall, att göras för 

Kommunen ska minska sin klimatpåverkan 
och arbeta med anpassningar till de globala 
klimatförändringarna.

För Finspång betyder målet att:

befintlig bebyggelse och kommunens verksamhetslokaler.

Under de senaste åren har flera incidenter inträffat kopplat till 
höga vattenflöden där mindre vattendrag (bäckar och diken) 
svämmats över. Incidenterna har haft påverkan på fastighets-
ägare och infrastruktur. Det finns ett uppdämt behov av under-
hållsåtgärder av vattendrag och i vissa fall att mer aktivt reglera 
vatten i fördämningar för att minska negativ påverkan vid höga 
vattenflöden.

Arbetet för att minska kommunens negativa påverkan på  klimatet 
utgår från kommunens energiplan för perioden 2014-2018. 
Eftersom många av planens mål hade sikt på 2020, en ny energi- 
och klimatplan har antagits för hela länet samt mycket har hänt 
på nationell och internationell nivå i klimatarbete så finns det 
stort behov att se över kommunens energiplan. En uppföljning av 
nuvarande plan har varit planerat sedan 2020, men inte kunde ge-
nomföras på grund av resursbrist. Uppföljningen kommer att vara 
klar under januari 2022. Arbetet med att ta fram en ny klimat- och 
energistrategi beräknas pågår under hela 2022.

Statistik om utsläpp av växthusgaser per invånare har en viss 
eftersläpning och den senaste tillgängligt är för 2019. Totalt sett 
ökade utsläpp per invånare per person 2019 jämfört med 2018, 
men innebär en minskning jämfört med tidigare år. För Finspångs 
del är utsläpp från industri en stor del av det totala utsläppet. 
För att uppnå nationella och regionala mål krävs krafttag och 
betydande minskningar.

Kommunen medverkar i ett utvecklingsprojekt där Siemens Indu-
strial Turbomachinery AB är konsortieledare. Projektet kommer 
att demonstrera hur förnybar elproduktion, energilagring i vätgas 
och gasturbiner kan samverka i ett framtida flexibelt och hållbart 
energisystem. Under 2021 har fokus varit på planering av en in-
vigning som tyvärr fick ställas in. Ett samarbete med kommunens 
gymnasieskolor har inletts för att genomföra ett projekt kring 
vätgas, energi och klimat under vårterminen 2022.

Arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan har haft fo-
kus senast åren på transporter, ett arbete som gett resultat fram-
för allt inom kommunorganisationen (se figur nedan). För hela 
koncernen har utsläpp av koldioxidekvivalenter från transporter 
minskat med mer än 40 % 2020 jämfört med 2019 och ytterligare 
5 % 2021 jämfört med 2019. Samtliga delar av koncernen har 
minskat under de senaste två åren förutom Vallonbygden som 
ökade sitt utsläpp 2021 jämfört med 2020.
 
Ett klimatväxlingssystem för tjänsteresor antogs av kommunsty-
relsen i januari, ett resultat av ett prioriterat uppdrag från 2019. 
Att klimatväxla tjänsteresor innebär att det läggs en avgift på de 
tjänsteresor som drivs av fossilt bränsle och orsakar koldiox-
idutsläpp. Medel samlas sedan i en koldioxidpott som sedan 
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Antal cyklister på gång- och cykelvägar.   antal 11000 13662

Förskolor och skolor med Grön Flagg   antal 5 2

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton   ton/inv 5,06 4,96 
CO2-ekvivalenter per invånare *

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det   % 15,5 16,3 
geografiska området, (%) *

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv *  mil/inv 715 649,7

Årligen följa upp antalet resande till, från och   antal – – 
inom kommunen med kollektiva transportmedel **

Antal genomförda aktiviteter med stöd av    antal – 24
miljöutvecklingspotten – kvalitativ redovisning

Antalet laddningsmöjligheter ska öka ***   antal – 2

investeras i klimatprojekt inom den bidragande sektor.

Administration av systemet utvecklades i samråd med  ekonomi- 
och styrningsavdelningen under våren och uppskattade avgifter 
för helår meddelades sektorerna under sensommaren. Målet 
med systemet är att sektorerna succesivt ska minska sitt 
koldioxidutsläpp från resor och att koldioxidavgiften investeras i 
åtgärder för att minska framtida utsläpp.

I ett samarbete med inköpssamordnare utvecklas processen för 
beställning av fordon till verksamheter för att styra mot miljöfor-
don. Under hösten fick kommunen ett nytt ramavtal för fordon 
vilket bör underlätta inköp av rätt fordon för verksamheter ur 
ekonomi- och miljöperspektiv.

Efter fortsatt dialog med Qstar, som driver macken i Rejmyre, har 
företaget installerat en HVO-pump även i Rejmyre. Detta ökar 
möjligheterna för verksamhetsfordon och privata bilar att köra 
fossilfritt.

Laddinfrastruktur är en kritisk fråga för att kunna öka antalet 
elfordon i kommunen. Utifrån ansökningar har medel beviljats för 
totalt 10 laddplatser för verksamhetsfordon vilket har möjliggjort 
för verksamheter att byta till rena elbilar.

Ytterligare två laddplatser har installerats i DeGeergaraget, vilket 
innebär att det totala antalet laddplatser för allmänt bruk i kom-
munens regi nu är 14 platser. Laddplatser har även tillkommit i 
privat regi på Coop Viberga som har har anlagt två laddplatser. 
Trafikverket har även beviljat bidrag till privata aktörer för anläg-

gande av laddplatser i tätorten då Finspång ansetts utgöra en vit 
fläck med avseende på tillgängligheten av laddplatser längs det 
statliga vägnätet. Ingen ny laddplats har ännu hunnit anläggas 
med hjälp av detta bidrag.

Kommunens energi- och klimatrådgivare har hållit ett flertal 
informationskvällar om elbilar för allmänheten, riktad till både 
privatpersoner och företag, för att öka kunskapen kring elbilar 
och stimulera till flera elbilar i kommunen.

En elbilsvecka hölls under november i samarbete med Region 
Östergötland och två bilhandlare. Elbilsveckan var riktad till 
kommunens verksamheter. Den inleddes med ett informations-
seminarie och sedan fick kommunens verksamheter låna fyra 
elbilar under en veckas tid. Lån av bilarna var populärt och bilarna 
cirkulerade runt bland verksamheter under veckan.

* Senast publicerade uppgifter avser 2019, ** Ej genomförd under 2021, *** Antalet nya laddplatser i kommunal regi.
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Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi medvetandegör den kommunala organisationen på 
de klimatförändringar som finns och hur de påverkar vår 
verksamhet och vårt lokalsamhälle.

Vi planerar och utvecklar Finspång med hänsyn till de 
kunskaper vi har kring klimatförändringar och gör de 
anpassningar som kan krävas.

Vi arbetar emot fortsatta och förvärrade klimatförändring-
ar.

Kommunkoncernen arbetar aktivt för att minska sin 
klimatpåverkan vid resor och transporter.

Vi stimulerar ett ökat antal laddningsmöjligheter i kom-
munen.
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14.Hav och marina resurser

Kommunen har kommit långt i 
 arbetet med att minska våra bidrag 
till föroreningar i hav. Det för året 
ovanligt högt utsläpp av svavel gör 
att vi valt att bedöma målet som 
i fas med förväntad utveckling 
 istället för att vi överträffar det.

Kommunen arbetar i olika projekt och med tillsyn för att 
fler förorenade områden ska undersökas och att vid behov 
efterbehandling utförs. Efterbehandling är ett omfattande 
bidrag till att man förvaltar, skyddar och ökar medvetenheten 
om våra vattenresurser i Finspångs kommun.

Kommunen har beviljats LOVA-bidrag för dagvattenprojekt. 
En del av projektet är att ta fram strategiska dokument, 
riktlinjer och handbok för hållbar dagvattenhantering.  
Syftet är att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling med en 

Kommunen arbetar med att sprida kunskap om – och 
jobbar utifrån – åtgärder som förvaltar våra vattenresurser i 
syfte att minska vårt bidrag till föroreningar i hav.

För Finspång betyder målet att:

samsyn på dagvattenhanteringen mellan de olika aktörerna 
i planeringsprocessen. Den andra delen är att utreda 
föroreningsbelastningen från dagvatten till Skutbosjön 
och ta fram förslag på dagvattenåtgärder för att minska 
belastningen till sjön. Provtagningar på dagvattenutlopp till 
Skutbosjön samt analys av resultaten har genomförts. Arbetet 
går vidare med att ta fram förslag på reningsanläggningar 
för att minska belastning av föroreningar. I projekten deltar 
förvaltningsövergripande arbetsgrupper samt kommunens VA-
huvudman. Projekten förväntas bli klara under 2022.

Kommunen är samordnare för Finspångsåarnas vattenråd. 
Det grundläggande syftet är att kunna effektivisera samverkan 
mellan olika aktörer inom ett avrinningsområde, som inte är 
bundet till kommungränser. Kommunen har beviljats bidrag 
från Vattenmyndigheten för administration och aktiviteter 
inom vattenrådet. Vattenrådet har haft två möten under 2021. 
Kommunen har deltagit i flera möten för vattenrådsansvariga 
som anordnas av länsstyrelsen och varit med på länsstyrelsens 
årliga Vattenrådens dag.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Andel av inhandlad fisk som är MSC-märkt  % 100 100

Svavelutsläpp  kg 14 000 23 308

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi sprider kunskap om och förvaltar kommunens 
 vattenresurser i syfte att minska vårt bidrag till 
 föroreningar i hav.

Vi deltar i vattenråd och nätverk.
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15. Ekosystem och biologisk mångfald

Kommunen arbetar på flera olika 
sätt med att kartlägga och upp-
lysa om våra naturvärden och tar 
hänsyn till skyddsvärda natur-
värden vid den fortsatta samhälls-
utvecklingen. Bedömningen är 
därför att vi ligger långt framme när 
det gäller att nå målet.

Under året har arbete genomförts för att tillgängliggöra områ-
den med höga naturvärden som rekreationsområden. Det har 
bland annat skett genom fortsatt tillgänglighetsanpassning av 
Bönnernskogen, intill Bönnernbadet vid sjön Bönnern. Statliga 
medel har erhållits för projektet som pågår 2020-2022.

Årligen genomförs kommunala naturguidningar som riktar sig 
till allmänheten i syfte att upplysa om de naturvärden som finns 
i kommunen. Under 2021 har fem naturguidningar genomförts 
och under året har även audioguidningar införts. Vid två av till-
fällena uppmärksammades hela Sveriges friluftsdag respektive 

Kommunen arbetar med, kartlägger och upplyser om våra 
naturvärden samt tar hänsyn till skyddsvärda naturvärden 
vid fortsatt samhällsutveckling.

För Finspång betyder målet att:

vandringens dag. Flera guidningar har varit ett samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Finspång. På grund av covid-19 har 
deltagarna fått delas in i mindre grupper vilket krävt fler guider. 
Information finns även på kommunens webbplats kring det na-
turvårdande arbetet som kommunen  genomför och varför det är 
viktigt. Informationsskyltar finns även utplacerade i Finspångs 
centralort som informerar om bland annat mulmholkar, evig-
hetsträd, död ved och fauna depåer. En informationssatsning har 
gjorts tillsammans med  kulturhuset som tog fram en gemen-
sam folder för konst-, historia- och naturguidningar. Dessutom 
har kommunen medverkat vid planeringen inför invigningen av 
naturreservatet Brevens tallskogar tillsammans med Länsstyrel-
sen i Örebro där flera guidningar planerades.

För hänsynstagande till skyddsvärda naturvärden i samhälls-
planeringen genomförs, i samband med varje förhandsbesked, 
planprogram och detaljplan, utredningar i de fall betydande 
naturvärden kommer att påverkas. Påverkan av naturvärden 
ska i första hand undvikas och i andra hand ska skadereduktion 
och kompensatoriska åtgärder göras. I de exploateringar som 
pågått sedan 2016 har inga mycket höga naturvärden exploa-
terats.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Antal pågående naturvårdande projekt  antal 5 5

Antalet utbildnings- och informationstillfällen  antal – 5
för medborgarna

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar med skadereduktion och kompensatoriska 
åtgärder vid exploatering.

Tillgängliggöra områden med höga naturvärden som 
rekreationsområden.

Utbilda och informera medborgare om betydelsen av 
biologisk mångfald.
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16. Fredliga och inkluderande 
samhällen

Måluppfyllelsen bedöms överträffa 
förväntningarna för perioden.

Detta är ett mål som varit fortsatt aktuellt under 2021 då vi 
befunnit oss i läge utifrån pandemin som testat vår förmåga 
att genomföra vår kärnverksamhet och vårt demokratiska 
uppdrag. Det som framför allt prövats under 2021 är Finspångs 
kommuns förmåga att hantera förändringar och kriser som 
pågår under en lång tid. Förmågan att ställa om till olika lägen, 
ta snabba beslut men även att parallellt få organisationen att 
fungera i vardagen. Även förmågan att samverka med andra 
kommuner, region Östergötland och länsstyrelsen har fortsatt 
prövats. Pandemin har ställt omfattande krav på hela organi-
sationen och alla verksamheter har anpassat och ställt om sin 
verksamhet efter de rådande förhållandena. Tydligt är att den 
krisorganisation som tidigare skapats inom kommunen har haft 
en stor del i de snabba omställningarna och ageranden i nya 
förutsättningar.

Förvaltningens krisledningsarbete har utvärderats av externa 
aktörer och det är en genomgående positiv granskning. Utveck-
lingsområden som identifierats, där arbetet redan startat, är 
att minska personberoende och att bli mer långsiktigt robust 
framför allt i ledningsfunktioner. Viktigt är också att se att inte 
pandemihantering blir normerande för hur vi tänker framåt i vår 
organisering. Det gäller att kunna se varje läges unika förutsätt-
ningar och bygga organisationen utefter händelsen.

Pandemin har prövat vår förmåga att upprätthålla de demokra-
tiska processerna, dialogen med medborgare och organisatio-
ner samt att förbli en kommunikativ och serviceinriktad orga-
nisation. Bedömningen är att förvaltningen genom en tidig och 
snabb omställning till digitala former på ett bra sätt upprätthållit 
denna struktur. Ärendeflödet har upprätthållits och handlägg-
ningstiden har fortsatt förbättras angående de e-petitioner och 
medborgarförslag som lämnats in till kommunen. På samtliga 
parametrar i Profitels e-postmätning låg Finspång bland de 
bättre kommunerna i landet. Svarskvalitet och avsändaruppgif-
ter bedömdes som betydligt högre än genomsnittet. Finspång 
har kortare svarstider än genomsnittskommunen. 94 procent av 
e-posten besvaras inom 1 dygn. Genomsnittet för alla kommu-
ner är 90 procent.

Många utvecklingsområden finns dock kvar då kraven på kom-
munens organisation ökar samtidigt som vi ser ett ökat utanför-
skap där människor inte kan tillgodogöra sig samhällsservice 
och information på grund av olika hinder. Där har förvaltningen 
en viktig roll i att informera, vägleda och guida medborgare rätt. 
Det finns stora förbättringsområden kring service, bemötande, 
effektivitet och kvalitet i kontakten och hanteringen av medbor-
garnas ärenden. Vi behöver ta på oss ”medborgarglasögonen” 

Kommunen erbjuder tillgängliga dialogformer och undanröjer 
hinder för att delta i det demokratiska samhället.

För Finspång betyder målet att:

och forma telefontider, e-tjänster utifrån medborgarens behov 
snarare än vad som passar verksamheten. För att öka vår servi-
ce och kommunikation har ett kommungemensamt utvecklings-
förslag tagits fram och implementerats av kommunikationsav-
delningen under 2021. Arbetet kommer att fortgå under 2022.

Finspångs kommun, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i 
Östergötland har en nära samverkan i det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet. Erfarenheter mellan kommu-
nerna i Östergötland, polis och universitet utbyts och bidrar till 
aktiviteter och metoder som är kunskapsbaserade och beprö-
vade. Som exempel metodiken effektiv samordning för trygghet 
(EST). Samverkan sker med polis och privata bostadsbolag 
enligt metodiken där det gemensamma brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet systematiseras och analyseras.

Finspångs kommuns samverkan med polisen lokalt har inten-
sifierats vilket bidragit till att kommunens planering av insatser 
har genomförts snabbt och effektivt. Utvärdering av samverkan-
sinsatser under valborg, student och skolavslutningar visar att 
organisationerna upplever en god samverkan och effektiva kon-
taktvägar. Tillsammans arbetar vi aktivt, följer upp och utvecklar 
vårt samverkansavtal och medborgarlöfte och under 2021 har 
handlingsplan för samverkan och medborgarlöfte uppdateras. 
Finspångs kommun anlitar väktarbolag för att öka tryggheten i 
kommunhuset med närområde och har under året omfördelat 
tid för att möjliggöra väktarens närvaro även vid riskhelger.

Våld i nära relationer har ökat under pandemin och Finspångs 
kommun har under år 2021 fokuserat extra mycket på att infor-
mera om det stöd som kan ges. Den som är utsatt för våld eller 
utsätter någon för våld kan söka stöd och hjälp via relations-
våldsteamet där det erbjudes grupp- eller individuella samtal. 
Socialtjänsten har varit informerat om detta arbete på många 
olika sätt.

Ett regionalt brottsförebyggande råd, lett av länsstyrelsen, med 
representation från de olika kommunerna är i uppbyggnadsfas 
och beslut om kommunens medverkan togs av kommunstyrel-
sen den 19 januari 2022. I den länsövergripande styrgruppen är 
kommundirektören invald.

Finspångs kommun deltar också i Samverkan Östergötland, 
vilket är ett samarbete gällande kris- och beredskapsarbete i 
länet på såväl politisk nivå, som på tjänstemannasidan. Där 
deltar kommuner, myndigheter och andra aktuella organisa-
tioner för att stärka samverkan, samordning och beredskap 
i länet. Detta förstärker Finspångs kommuns beredskap och 
ökar trygghetsfaktorn för medborgaren. Under coronapandemin 
har Samverkan Östergötland haft en central roll i hanteringen 
av coronapandemin med täta avstämningar med alla aktörer 
för att kunna fördela resurserna där de behövts mest och dra 
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar *  % 95 94

Svar direkt på enkel fråga via telefon  % 65 68

Antal tillgreppsbrott och antal våldsbrott  antal 850 619

Tillgreppsbrott  antal – 367 

Våldsbrott  antal –  252

Invånare 16-84 år som avstår från att  % – 27   
gå ut ensam, andel

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar för en utveckling av samverkan med trygghets-
skapande myndigheter och organisationer.

Vi utvecklar och försäkrar att dialogformer är tillgängliga 
för alla och undanröjer hinder för att delta i det demokra-
tiska samhället.

Vi strävar efter att ge kommunens medborgare bästa 
tänkbara service utifrån ett kund- och serviceperspektiv.

Vi stimulerar kommuninvånare att delta i civilsamhället 
och föreningar som bärs upp av demokratiska värde-
ringar.

Vi utvecklar en robust krisorganisation för att möta hot 
motdemokratin.

Vi arbetar aktivt för ett ökat valdeltagande och ett 
deltagande i det demokratiska samhället för att stärka 
delaktigheten för alla.

Vi arbetar för att motverka våld.

* På samtliga parametrar i Profitels e-postmätning låg Finspång bland de bättre kommunerna i landet. 

Svarskvalitet och avsändaruppgifter bedömdes som Betydligt högre än genomsnittet.

lärdom av varandras erfarenheter. Under krisen har den regio-
nala samordningen bland annat hjälpt till att trygga inflödet av 
skyddsmateriel till vård- och omsorg och stärkt kommunika-
tionen till medborgarna genom att den varit synkroniserad och 
enhetlig i hela länet.

Finspångs kommun arbetar förebyggande i frågor om våld och 
dödligt våld samt arbetar för att minimera skada vid incidenter 
av pågående dödligt våld i offentlig miljö. Tillsammans utbildas 

polis, ambulanssjukvård, kommunens räddningstjänst och 
säkerhetsenhet för att tillsammans hantera situationer effektivt. 
Styrande dokument som tagits fram eller uppdateras under året 
är följande:

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
• Checklista vid hot och våld.
• Bemötande av personer med rättshaveristiskt beteende.
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Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi utvecklar det internationella utbytet utifrån  Finspångs 
struktur och historia, genom att utveckla vårt vänortsut-
byte till att handla om näringslivsfrågor,  föreningar, skola, 
hållbarhetsfrågor och ungdomar.

Vi utvecklar samverkan med civilsamhället genom exem-
pelvis Idéburet offentligt partnerskap.

Vi är en ledande part i Sverige i implementeringen av 
Agenda 2030-målen.

Vi medverkar i lokalt hållbarhetsnätverk med civil-
samhälle och näringsliv.

Vi tar del av EU-medel och extern finansiering för att 
utveckla kommunens verksamheter.

Planerar och genomför olika folkbildningsinsatser kring 
Agenda 2030-målen.

17. Genomförande och 
partnerskap

Pandemin har inneburit vissa 
 begränsningar i kommunens arbete 
med att nå måluppfyllelse för året. 
Årets avslutande månader innebar 
dock ett rejält uppsving i dessa 
 frågor och bedömningen på helåret 
är därför att vi är i linje med förvän-
tad utveckling för året. Utifrån de 
aktiviteter som planeras för 2022 
borde ambitionsnivån höjas och en 
progression på målet är förväntad.

En sammanställning av helåret ger vid handen att kommunens 
enda aktiva idéburna offentliga partnerskap, det mellan sektor 
social omsorg och LP-stiftelsen, har förnyats.

Vi fortsätter att vara en part i det regionala Agenda 2030-nät-
verk som administreras av Region Östergötland. Tillsammans 
med övriga aktörer i nätverket genomförde vi en politikerdag i 
oktober där ledande region- och kommunpolitiker träffades digi-
talt för att dela med sig av sina erfarenheter inom Agenda 2030.

Under andra halvåret märkte vi av ett större tryck och intresse 
vad gäller kunskapsinhämtning från andra kommuner kring vårt 
Agenda 2030-arbete. Vår ambition är att fortsätta dela med oss 
av våra kunskaper då en effekt av det är utveckling av vårt eget 
arbete och verksamhet.

Vi har också närmat oss organisationen Nordregio, som är ett 
nordiskt forskningsinstitut. De önskar vår närvaro under ett 
webinarie 2022 som riktar sig till ett hundratal aktörer inom 
norden och vars gemensamma intresse är Agenda 2030 och 
styrning och ledning inom detsamma.

Kommunen vitaliserar det lokala och det internationella 
arbetet med utgångspunkt i de mål som vi har satt upp för 
vårt Agenda 2030-arbete.

För Finspång betyder målet att:

Projekt med extern finansiering 
från både EU och övriga internatio-
nella projektorganisationer

Under senare delen av 2021 startades en dialog med Internatio-
nellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Kommunen arbetar 
aktivt för att nå ett kommunalt partnerskap med en region i 
Afrika. I dagsläget ser det ut som det kommer bli en region i 
Zambia vars intresseområden i ett kommunalt partnerskap är 
utbildning och jämställdhet. En utsedd tjänsteperson arbetar 
aktivt med frågan och håller ihop det internt gentemot politiken, 
gentemot ICLD och gentemot en eventuell partner i Zambia.

Inom sektor social omsorg bedrivs en förstudie inom ramen för 
Europeiska socialfonden med syftet att få personer långt ifrån 
arbetsmarknaden att bli självförsörjande.

Sektor vård och omsorg deltar även fortsättningsvis i EviKomp 
som är ett länsgemensamt projekt inom ramen för Europeiska 
socialfonden som syftar till kompetensutveckling för personal 
inom vård- och omsorg.

Bergska Bildningen har tre Erasmusprojekt. Två med norska 
skolor och ett med en tysk skola. Dessa projekt har endast varit 
digitala detta läsår då inga fysiska besök varit möjliga.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Aktivt vänortsarbete  bedömning – Nej

Antal internationella projekt inom   antal – 3
grundskolan 7-9 och gymnasieskolan

Antal internationella projekt med   antal – 0
externt finansieringsstöd
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Vårdpersonal tillsammans med 
boende på Storängsgårdens 
äldreboende i Finspång.
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Verksamhet 
och ekonomi 
per sektor
Verksamhetsberättelser, ekonomi.
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SEKTOR LEDNINGSSTAB

Ansvarsområde
• Övergripande styrning och ledning av kommunen.

• HR, bemanning, ekonomi, kommunikation, IT, kansli och 
övergripande utveckling.

• Kultur, fritid samt näringslivsfrågor.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Biblioteket har tillsammans med sektor utbildning slutfört 

skolbibliotekprojektet.

• Föreningarnas administrativa arbete med föreningsbidrag 
har digitaliserats.

• Ett nytt voteringssystem för kommunfullmäktige har upp-
handlats vilket också möjliggör livesändning på webben.

• Systemstöd för arbetsmiljöarbetet har upphandlats, en 
ny e-tjänst för arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg har 
lanserats och en digital introduktion för nya medarbetare har 
utvecklats.

• IT-enheten har förberett övertagande av kommunkoncernens 
fastighetsnära IT-infrastruktur.

• Kommunikation, både digital och analog, har fått stort fokus 
under pandemin. Arbete med ny kommunikation och en håll-
bar kanalstrategi för vårdnadshavare, elever och medarbeta-
re tillsammans med sektor utbildning.

• Förarbete för införande av inköpsorganisation och e-handel 
har genomförts. Under året har ledningsstaben utvecklat 
systemstöd med automatiserade processer för kundreskon-
tra och fakturering.

Ekonomisk analys
Sektorn gör ett överskott som kan förklaras med att många 
aktiviteter inte kunnat genomföras till följd av restriktioner.

Budgetföljsamhet
En god budgetföljsamhet som påverkats av pandemin och 
vakanser inom personalen.

Prognossäkerhet
Prognosen i tertial 2 avvek med 1,5 % från bokslutet då 
statsbidrag och restriktioner till följd av pandemin fortsatte att 
påverka verksamheten under hösten.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Den stora skillnaden är att bemanningscentralen inte längre 
finansieras av intäkter utan har ramfinansiering.

Framtiden
• Ökad digitalisering inom sektorns samtliga delar är 

planerade.

• Avgiftsfri kulturskola från 2022.

• Upphandling av entreprenör för driften av bad, gym, 
 restaurang och camping på Arena Grosvad.

• Drift och skötsel av Arena Grosvad och ytterområden återgår 
till egen regi.

• Visselblåsarfunktion införs under året.

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 56,6 62,5 55,8 51,1

Kostnader -171,6 -170,8 -172,7 -175,0

Driftnetto -114,9 -108,3 -116,8 -123,9

Budgetavvikelse 0,8 7,2 7,0

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 6,0%

Prognossäkerhet % < 0,5% 1,5%
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Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 78 81

Delindex Ledarskap 79 81 85

Delindex Motivation 79 77 81

Dellindex Styrning 79 76 77

Sjukfrånvaro totalt % 5 6,20% 5,56%

Sjukfrånvaro kvinnor % 5 6,13% 5,77%

Sjukfrånvaro män % 5 6,35% 5,10%

Antal fast anställda 135 131

1069
beslut fattade av 

kommunstyrelsen under 2021. 

98,6% 
Finspångs kommuns svarstid inom två 
timmar på Facebook, där två timmar är 

Facebooks utsatta svarstid för hög service. 

97,12% 
totala servicegraden i växel (0122-850 00) 

utifrån fokus på 14 814 samtal.

Löner som Finspångs kommun 
betalat ut, i snitt, per månad för 

kommunens och bolagens anställda

2 931
och för Valdemarsvik

893

156
beslut fattade av 

kommunfullmäktige 2021. 

57
av dessa beslut handlade 

om medborgarförslag, 
e-förslag och motioner. 

Utav dessa 57 beslut var:

28  svar på medborgarförslag, e-förslag och motioner, 

26  var nyanmälda, ännu ej satta på beredning, 

2  var redovisningar om ej färdigbehandlade förslag och 

1 var en återrapportering.

Antal besökare på huvudbiblioteket under

2021   37 740
2020   33 400
2019   57 000

Kommentar: Pandemin har påverkat biblioteksverksamheten 
som under en lång period hade stängt för fysiska besök. En viss 
återhämtning syns under 2021 då ordinarie verksamhet kunnat 
öppna under hösten.

Antal besökare i Kulturhuset under

2021   90 170
2020    70 900 

2019  153 000

Kommentar: Pandemin har påverkat besöksantalet som mer än 
halverades under 2020. Under 2021 ser vi en viss återhämtning 
då verksamheten kunde öppna upp under hösten.

Under 2021 ökade antalet e-fakturor 

från leverantörer med 11%
Under 2021 minskade antalet manuella hanteringar av 

leverantörsfakturor på ekonomiavdelningen med 24%

926
beslut fattade under 2020.
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SEKTOR SOCIAL OMSORG 

Ansvarsområde
• Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning, 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LSS och socialtjänstlagen SoL.

• Individ- och familjeomsorg (IFO) enligt SoL.

• Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser enligt SoL.

• Området integration.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Hyresvärdsupphandling för uppförandet av två 

gruppbostäder på Sundsvägen har slutförts.

• Bemanningssituationen har varit en stor utmaning under 
hela året, framförallt inom LSS.

• Nytt verksamhetssystem för LSS har införts.

• Digital ansökan om ekonomiskt bistånd har införts.

• Projekt för unga som uppbär ekonomiskt bistånd, UFAS, som 
innebär kompetenshöjande insatser som ska leda till arbete 
och studier, har startats.

• IFO har fördjupat kunskaperna inom metoden Signs of 
safety, vilket lett fram till att barn, familjer och vuxna är 
mer delaktiga i behovsbeskrivning, planering och lösningar. 
Fokus är att bara finnas i människors liv när arbetet ger 
effekt.

• Samverkan barn och unga, mellan förskola/skola och 
socialtjänst, är på plats med överenskommen struktur och i 
full aktivitet.

Ekonomisk analys
Budgetföljsamhet
Kostnaden för försörjningsstöd avviker från den budget som 
verksamheten blivit tilldelad. Sektorn ser att kostnaden för 
försörjningsstöd ligger i paritet med liknande kommuner de 
senaste åren. 

Sektorn köper ett flertal externa LSS-boendeplatser. Dessa 
platser är dyrare än om kommunen bedriver det i egen regi. 
Anledningen är att det inte finns tillräckligt många egna platser 
inom kommunen. 

Fokus för sektorn är att är att arbeta med bemanningskrav, 
minska kostnader för övertid samt minska andelen 
korttidsvikarier.

Prognossäkerhet
Sektorns resultat blev 5,7 mnkr bättre än prognosen i delåret. 
Hög sjukfrånvaro har resulterat i minskat deltagande i sektorns 
aktiviteter. Detta tillsammans med restriktiv vikarieanskaffning 
har resulterat i förbättrat resultat jämfört med delåret. Dock 
har sektorn totalt sett ett underskott. Antalet placeringar har 
tillfälligt minskat under året vilket har bidragit till lägre kostna-
der, detta gäller framför allt för placeringar av vuxna. Kostnaden 
för försörjningsstödet blev cirka en miljon bättre än prognos då 
antalet nya ansökningar minskade mot slutet av året.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Intäkterna för sektorn ligger i paritet med tidigare år. Kost-
nadsutvecklingen visar en positiv trend och sektorn sänker 
sina kostnader med 6,6 mnkr. Den stora förklaringen till denna 
utveckling under året är färre antal placeringar, sektorn har inte 
tillsatt tjänster vid personalavgångar samt färre deltagare i verk-
samheternas aktiviteter utifrån restriktioner under pandemin. 
Ett aktivt arbete har skett  för att minska kostnader och bli mer 
kostnadseffektiv inom sektorns områden.

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 77,4 67,9 68,4 47,6

Kostnader -321,2 -322,0 -315,3 -286,2

Driftnetto -243,7 -254,1 -246,9 -238,5

Budgetavvikelse -13,4 -18,4 -8,4

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 3,5%

Prognossäkerhet % < 0,5% 2,3%
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Framtiden
• Fortsätta att arbeta med bemanningskraven i 

verksamheterna.

• Sektorn kommer att satsa på utbildning inom LSS värde-
grund, AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) 
samt fortsatta utbildningsinsatser inom NP (Neuropsykiatri).

• Behov finns att förbättra arbetsmarknadsenhetens lokaler, 
hitta ersättningslokal för Björnkullen och bidra till att behovet 
av ytterligare gruppbostad år 2026 tillgodoses.

• En genomlysning kommer att ske av arbetsmarknads- 
enheten för att undersöka om dagens arbetssätt är det mest 
effektiva. 

• Utveckla arbetet med klienternas nätverk, inom IFO.

• Fortsätta att utveckla samverkan internt och externt.

• Utvecklingsprogram gällande styrning och ledning av  
digitalisering.

• Fortsätta arbetet med att effektivisera och minska verksam-
heten för att nå en budget i balans.

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 72 74

Delindex Ledarskap 70 74

Delindex Motivation 71 74

Dellindex Styrning 76 75

Sjukfrånvaro totalt % < 5% 7,89% 8,04%

Sjukfrånvaro kvinnor % 8,32% 8,24%

Sjukfrånvaro män % 6,35% 7,31%

Antal fast anställda 288 293

2 107 800

60,6%

100%
Skyddsbedömningar gjorda, BoU *

95%
Utredningar klara i tid, BoU *

98%
Utredningar klara i tid, vuxen *

92,7%

9,18%

Verksamhet LSS och socialpsykiatri 

Verksamhet försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenhet, 
daglig verksamhet samt integration

Verksamhet individ- och familjeomsorg, IFO

* Egna mätningar inom sektor social omsorg

Andel nöjda brukare i 
daglig verksamhet *

Andel som söker ekonomiskt 
bistånd digitalt *

Sjukfrånvaro t.o.m. november 2021 
(mätningar inom kommunen)Övertidskostnader för 2021 

(mätningar inom kommunen)
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SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 

Ansvarsområde
• Samhällsplanering med gatu-/park.

• Fastigheter.

• Räddningtjänst.

• Bygg- och miljö inklusive myndighetsutövning.

• Internservice med kost, lokalvård och transporter. 

• Hållbarhets-och miljöfrågor, säkerhetssamordning, 
utskänkningstillstånd och BRÅ.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Kommunen har förvärvat gamla lasarettet.

• Genomförande av ombyggnation av Bergslagsvägen.

• Beslut om fordonsamordning inom serviceenheten.

• Anställt en resurs för utveckling, drivande och genomförande 
av stora bygg- projekt.

• Ny översiktplan för Finspångs kommun har vunnit laga kraft.

Ekonomisk analys
Resultatet för sektor samhällsbyggnad visar ett överskott på 
1,5 mnkr. Sektor samhällsbyggnads resultat har påverkats av 
oförutsedda händelser i slutet av året som inneburit ökade 
kostnader på fastighetsavdelning. Däremot har bygg- och 
miljöavdelning fått minskade personalkostnader på grund av 
sena vakanser som ej hunnit återbesättas. Serviceavdelning har 
jobbat kontinuerligt med kostnadsminskning och överskottet  
blev större än vid det senaste prognostillfället.

Budgetföljsamhet
Sektorn har en god budgetföljsamhet. Inom sektorns enheter 
finns det några större avvikelser där serviceavdelningen har 
gjort större överskott än beräknat vid andra tertialen. Detta sam-
tidigt som fastighetsavdelning har gjort underskott jämfört med 
nollprognos vid andra tertialen.

Prognossäkerhet
Samhällsbyggnads prognossäkerhet totalt sett uppfyller målen 
med avvikelse på max 0,5 %. Det har skett oförutsedda ekono-
mika händelsena vid slutet av året som har påverkat sektorns 
resultat markant.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Sektor samhällsbyggnad har ökat sina intäkter med 15 mnkr 
jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat inom sektorns 
samtliga avdelningar och största ökning gör fastighetsavdel-
ning och serviceavdelning. Inom fastighetsavdelning har det 
tillkommit flera stora objekt därav en intäktsökning. Servi-
ceavdelning har ökat intäkter tack vare utökade uppdrag på 
lokalvårdsservice och transportservice. Miljö- och hållbarhets 
verksamheten har fått flera stora bidrag för arbete med förore-
nade områdena inom Finspångs kommun.

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 210,7 213,3 228,2 225,7

Kostnader -285,7 -293,8 -308,3 -307,4

Driftnetto -75,0 -80,4 -80,1 -81,7

Budgetavvikelse 3,5 2,0 1,6

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 1,9%

Prognossäkerhet % < 0,5% 0,4%
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Framtiden
• Fortsatt arbete med förorenade områdena.

• Projekt inom cirkulationsekonomi.

• Fortsatt arbete med stora byggprojekt, bland annat förskolan i Lotorp.

• Utveckling av funktioner inom fordonsamordning.

• Upphandling av Arena Grosvad.

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 70 77

Delindex Ledarskap 79 71 78

Delindex Motivation 79 69 77

Dellindex Styrning 79 71 77

Sjukfrånvaro totalt % 5 5,13% 4,7%

Sjukfrånvaro kvinnor % 5 6,52% 5,4%

Sjukfrånvaro män % 5 2,63% 3,5%

Antal fast anställda 207 207

Antal räddningsinsatser per år

106
92

80
93

2018 2019 2020 2021

9 min 20 sek 
mediantiden 2021 tills att första enhet är på plats 
vid räddningstjänstuppdrag. Styrltal är 11 minuter.

2020     9 min 30 sek

2019     9 min

2018     9 min

2017     11 min 30 sek

292



2021 / ÅRSREDOVISNING / 112

SEKTOR UTBILDNING 

Ansvarsområde
• Förskola.

• Förskoleklass.

• Fritidshem.

• Grundskola.

• Grundsärskola.

• Gymnasium inklusive introduktionsprogrammen (IM).

• Gymnasiesärskolan.

• Kommunal vuxenutbildning (Komvux).

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Ett fokus har varit temat pedagogiska miljöer i förskolan.

•  Skolverkets webbutbildning Följa och främja lärande i  
förskoleklass.

• Arbete med skolgårdens lärande inom fritidshemmen.

• Meritvärdet för årskurs 9 har ökat till 219,1.

•  Samarbete med Mjölby och Linköping gällande 
grundsärskolan.

• Lärlingsprogram har blivit skolförlagda program på Bergska 
Bildningen.

• Kvalitetssäkring av praktik- och APL-arbetet på 
introduktionsprogrammen.

• Praktik och yttre aktiviteter har genomförts inom 
gymnasiesärskolan.

• Ett lärcentrum har inretts och tagits i drift på Komvux.

Ekonomisk analys
Sektorn har ekonomiska utmaningar utifrån tre olika aspekter. 
Gymnasieverksamheten med den struktur och de volymer den 
har idag klara inte av att hålla sina tilldelade budgetramar. 
Grundsärskolan inklusive träningsskolan har under en följd av 
år ökat sitt elevantal väsentligt. Verksamheten har under året 
bedrivits på tre olika ställen vilket inte gynnar vare sig kvalitet 
eller ekonomi. Förskole- och grundskoleverksamhetens struktur, 
med några relativt sett små enheter, medför problem att klara 
av en hållbar bemanningen inom ordinarie elevpeng. I detta 
ligger också utmaningen att ordna extra resurser för barn/elever 
med behov av särskilt stöd.

Budgetföljsamhet
Sektorn har förbrukat 1,5% mer än tilldelad budgetram och 
därmed inte klarat det uppsatta målet. Störst avvikelse uppvisar 
gymnasieverksamheten med ett underskott om 9,4 mnkr eller 
9% över tilldelad ram. Grundsärskolan har ett relativt stort 
underskott; 2,3 mnkr utifrån en budget på 16,9 mnkr. Försko-
leverksamheten visar överskott med 4,1 mnkr eller 2,7% av 
tilldelad ram. 

Prognossäkerhet
Prognosen i augusti visade ett underskott om 5,0 mnkr. Intäkter 
i form av bidrag från Migrationsverket utföll sämre än förväntat 
och kostnaden för externt köpta utbildningsplatser inom grund-
skolan blev högre än förväntat.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Intäkterna har minskat med 5,4%. Den största förändringen är 
bidragen från Migrationsverket för asylsökande som minskat 
med 10,3 mnkr, detta till följd av avflyttning under året. På kost-
nadssidan är ökningen totalt sett 2,2%. Personalkostnader med 
ett totalt utfall på 397,7 mnkr har ökat med 6,5 mnkr eller 1,6%.

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 92,7 104, 8 99,1 96,3

Kostnader -647 -676,2 -690,8 -679,4

Driftnetto -554,3 -571,4 -591,7 -583,1

Budgetavvikelse -11,8 -7,8 -8,6  

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 1,5%

Prognossäkerhet % < 0,5% 0,6%
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Framtiden
• Fortsatt arbete med att pedagoger delas in i lärpar för att 

möjliggöra arbete i mindre barngrupper i förskolan.

•  Fortsättning med nätverksträffar i förskoleklass och 
fritidshem.

• Implementering av nya kurs – och läroplaner i grundskolan.

•  Slutföra satsningen Samverkan för bästa skola och starta 
upp i egen regi.

•  Skolbibliotekssatsningen med 5 skolbibliotekarier i 
grundskolan fortsätter.

• Gymnasieutredning leder till vision framtagen av KS.

• Gemensamma rektorsträffar grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan.

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 77 81

Delindex Ledarskap 79 74 80

Delindex Motivation 79 77 82

Dellindex Styrning 79 80 81

Sjukfrånvaro totalt % 5 6,76 6,88

Sjukfrånvaro kvinnor % 5 7,08 7,23

Sjukfrånvaro män % 5 5,19 5,28

Antal fast anställda 697 699

2019 2020 2021

Förskola, kommunens egna 1004 980 918

Förskola, externa anordnare 139 147 142

Förskola, totalt 1143 1127 1060

Grundskola, kommunens egna 2359 2412 2355

Grundskola, externa anordnare 186 203 212

Grundskola, totalt 2545 2615 2567

Gymnasieskola, kommunens egna 392 364 322

Gymnasieskola, externa anordnare 472 473 447

Gymnasieskolaskola, totalt 864 837 769

Verksamhetsvolymer 2019-2021  
per 15 okt, antal barn/elever

Genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9 2021  
(17 ämnen, kommunala skolor, Kolada)  

219,1
214,6 liknande kommuner

219,6  Östergötlands läns kommuner (ovägt medel).

 Finspång

Liknande kommuner

Östergötlands läns kommuner

209,4 209,4
212,1 210,8
222,2 219,8

2020 2019

Andel gymnasielever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 3 år för 2021 
(hemkommun, Kolada)  

50,4%
50,1% liknande kommuner

47,4%  Östergötlands läns kommuner (ovägt medel).

 Finspång

Liknande kommuner

Östergötlands läns kommuner

43% 40,2%
50,8% 51,4%
46,6% 49,3%

2020 2019
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SEKTOR VÅRD OCH OMSORG 

Ansvarsområde
Sektor vård och omsorg är organisatoriskt uppdelad i tre verk-
samhetsområden och har ansvarsområden enligt följande:

• Hemtjänst. 

• Särskilt boende. 

•  Kommunal hälso- och sjukvård och kommunens korttids- 
avdelning samt myndighetsutövning i form av handläggning 
för biståndbedömning, färdtjänst och bostadsanpassning.

Händelser av väsentlig 
betydelse
•  2021 har likt 2020 varit ett år präglat av coronapandemin 

som i hög grad påverkat hela vård och omsorgssektorn. 
Sektorn har i perioder fått ställa om och prioriterat resurser 
för att klara av grunduppdraget. Hälso- och sjukvården har 
behövt prioritera vaccination och provtagning för covid-19. 

•  Arbetet för att hålla nere smittspridning och säkerställa 
arbetsmiljön har varit högst prioriterat.

• Arbetet med ökad grundbemanning, översyn bemanning.

• Införande av stödteam demens.

•  Planering kring ny- och tillbyggnation av särskilda boende 
platser.

• Omställningsarbete för digital transformation.

• Politiskt beslutade riktlinjer för biståndsbedömning har 
implementerats.

Ekonomisk analys
Inom sektor vård och omsorg har volymerna inom hemtjänst-
verksamheten varit lägre än vad som antagits i budgetarbetet 
inför 2021, vilket har påverkat det ekonomiska utfallet. Under 
året har sektorn erhållit en betydande mängd statsbidrag som 
hjälpt till att täcka befintliga kostnader inom sektorn. 
Gemensamt för sektorn är att det finns en svårighet att täcka 
vikariebehovet vid frånvaro vilket har inneburit extra personal-
kostnader, bland annat i form av övertid. 

Budgetföljsamhet
Sektor vård och omsorg redovisar ett överskott på 16,5 mnkr. 
Den stora delen av överskottet förklaras av att hemtjänstvoly-
merna ej stått i paritet med det antagande som gjorts i budget-
arbetet inför 2021. Inom särskilt boende redovisar sektorn ett 
underskott på 3 mnkr, detta härleds till personalkostnader och 
verksamhetens utmaningar när det kommer till bemanning.
Myndighetsutövningen redovisar ett överskott på 1,8 mnkr 
vilket främst härleds till minskade volymer inom färdtjänst 
och riksfärdtjänst. Inom hälso- sjukvård redovisar sektorn ett 
underskott på 1,5 mnkr, detta härleds främst till kommunens 
kostnader för skyddsmaterial. 

Prognossäkerhet
Prognosavvikelsen på 0,2% förklaras i svårigheten att förutse 
volymer samt den fortsatta utvecklingen av pandemin.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Från föregående år har sektorn minskade intäkter samt mins-
kade kostnader. Detta då intäkterna från hemtjänsten minskat 
samt minskad mängd bidrag relaterade till covid-19. 

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 118,9 136,5 123,7 117

Kostnader -427,5 -435,0 -431,9 -442

Driftnetto -308,7 -298,5 -308,2 -325

Budgetavvikelse -16,6 4,2 16,6 17

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 5,0%

Prognossäkerhet % < 0,5% 0,2%
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Framtiden
•  En av våra största utmaningar är att möta behovet av 

vård och omsorg i och med den ökade andelen äldre i 
kombination med ett lägre antal personer i arbetsför ålder.

•  Ställa om till en nära vård med mer hälso- och sjukvård och 
primärvårdsinsatser i det egna hemmet.

•  Hantera kommande års platsbrist inom särskilt boende 
innan nya platser finns att tillgå, i första hand genom 
tillbyggnation i Hällestad.

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 71 75

Delindex Ledarskap 68 73

Delindex Motivation 72 78

Dellindex Styrning 71 74

Sjukfrånvaro totalt % 5% 9,77% 10,8%

Sjukfrånvaro kvinnor % 5% 10,26% 11,3%

Sjukfrånvaro män % 5% 5,99% 6,0%

Antal fast anställda 562 542

Verkställda  
hemtjänsttimmar

Övertid VoO 2019-2021

Antal personer i kö till 
särskilt boende 2021
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Vårdboedne

Verkställda htj h 2021
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POLITISK LEDNING 
KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER 
FINANSENHET

Ansvarsområde
• Politisk ledning – kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 

bygg- och miljönämnd, social myndighetsnämnd, 
överförmyndaren och revision.

•  Kommungemensamma kostnader - central lönepott, 
utvecklings- och digitaliseringsmedel, lokalpool, 
kapitalkostnader nya investeringar med mera.

•  Finansenhet – skattefinansiering, lånefinansiering, 
internbank och pensioner

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Ökade skatteintäkter för både år 2020 och år 2021 jämfört 

med budget.

•  Kommunfullmäktigebeslut om försäkringslösning gällande 
förmånsbestämd ålderspension (FÅP).

•  Tilläggsbeslut i kommunstyrelsen om landsbygdssatsning 
med 3 mnkr riktad till ideella föreningar aktiva på 
landsbygden.

•  Kommunfullmäktigebeslut om extra uppmuntran till personal 
i samband med covid -19 -genomförd under 2021.

•  Redovisning av finansiell leasing av lokaler från och med 
bokslutet 2021. Nettoeffekt redovisas på finansenheten med 
2,2 mnkr.

Ekonomisk analys
Budgetföljsamhet
Politisk ledning redovisade ett överskott med 1,9 mnkr där pan-
demin medfört lägre kostnader för sammanträdesersättningar 
och för uteblivna evenemang. Även kommungemensamma 
kostnader visade ett överskott. Lägre drift och kapitalkostna-
der för nya investeringar samt färre ansökningar från utveck-
lings- och digitaliseringsmedel var några bidragande orsaker. 
Finansenheten lämnade ett positivt resultat, här utgjorde ökade 
skatteintäkter den största posten.  Försäljning av kommunens 
pensionsplaceringar och försäkring av förmånsbestämd ålders-
pension (FÅP) var andra poster som påverkade utfallet. 

Prognossäkerhet
Stora variationer i årets skatte- och pensionsprognoser under 
året, reavinster från markförsäljningar och pensionsplaceringar 
under hösten har medfört ett förbättrat resultat. Kommunen 
redovisar finansiell leasing av lokaler från och med år 2021, 
resultateffekten som redovisades i samband med bokslutet, 
medförde lägre kostnader med 2,2 mnkr.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Trots att staten under 2020 tillförde kommunerna extra statliga 
medel var årets skatter och statsbidrag 54 mnkr högre jämfört 
med föregående bokslut, mycket till följd av ett ökat skatteun-
derlag. Statens särskilda statsbidrag för att säkerställa god vård 
och omsorg för äldre på 10,6 mnkr bokades även på finan-
senheten under 2021. Till följd av kommunfullmäktiges beslut 
om försäkring av FÅP avvecklades kommunens kortfristiga 
pensionsplaceringar under hösten för att erhålla likvida medel, 
vilket medförde reavinster. På kostnadssidan återfanns samti-
digt kostnaden för denna försäkringslösning som redovisades 
som en del av kommunens pensionskostnader. 
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Politisk ledning

Kommungemensamma kostnader

Finansenheten

Driftredovisning

Driftredovisning

Driftredovisning

Mnkr, nettokostnader Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Kommunfullmäktige 3,5 2,2 3,0 4,0

Revisionen 1,3 1,1 1,2 1,2

Överförmyndare 2,6 2,9 2,8 2,9

Bygg- och miljönämnd 0,2 0,1 0,1 0,1

Valnämnd 0,7 0,0 0,1 0,1

Kommunstyrelsen 5,1 4,8 5,2 5,9

Social myndighetsnämnd 0,3 0,3 0,4 0,4

Årets resultat 13,5 11,5 12,6 14,6

Budgetavvikelse 0,6 3,0 1,9

Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 13,3 11,4 10,8 10,8

Kostnader -8,0 -6,1 -7,8 -21,3

Driftnetto 5,4 5,3 2,9 -10,5

Budgetavvikelse 19,8 14,4 13,4

Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 1 651,1 1 705,8 1 780,4 1 758,9

Kostnader -336,6 -353,1 -365,9 -367,0

Driftnetto 1 314,5 1 352,7 1 414,5 1 391,9

Budgetavvikelse 14,6 15,7 22,6

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 2,8%

Prognossäkerhet % < 0,5% 2,2%
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Finspångs Tekniska 
utför underhållsarbete.
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Verksamhet 
och ekonomi 
per bolag
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FINSPÅNGS FÖRVALTNINGS- 
OCH INDUSTRIHUS AB

Ansvarsområde
• Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) har till 

uppdrag att som moderbolag styra, leda och samordna 
den kommunala koncernen med fokus på ett effektivt 
resursutnyttjande.

• FFIA ska också bistå kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt av 
bolagskoncernen.

• Vid sidan av detta äger bolaget fastigheter för småindustri, 
handel och hantverk och har ett allmänt uppdrag att främja 
tillväxtpolitiken i Finspångs kommun

Händelser av väsentlig 
betydelse
• En utredning om moderbolagets roll presenterades i 

maj 2021 för kommunfullmäktige som beslutade att 
fastighetsägandet inom FFIA ska upphöra och fastigheterna 
avyttras. Detta ska vara genomfört senast 1 januari 2024.

• FFIA vill som hyresvärd, tillsammans med kommunen, 
utveckla Rejmyre till en mötesplats för konst, kultur och 
handel. Inga hyresgäster har lämnat hantverksbyn under året 
och läget har trots pandemin varit väldigt stabilt.

Ekonomisk analys
Kostnaderna för el och vatten och avlopp har ökat kraftigt under 
året. Bolaget gör dock ett bättre resultat än budgeterat vilket 
bland annat kan tillskrivas lägre kostnader för administration 
och underhåll. Koncernbidrag erhålls från Finspångs Tekniska 
Verk och Vallonbygden. FFIA lämnar koncernbidrag till Finet om 
1 mnkr.

Framtiden
• Arbetet med försäljning av industrihotellen i Finspångs tätort 

har inletts.

• Försäljningen av fastigheterna i Rejmyre ses som en större 
utmaning vilket även påverkas av att fastigheterna till del 
finns inom förorenade områden.

Nyckeltal/
verksamhetsvolymer
Bolaget har inga nyckeltal eller volymer att redovisa.

Mnkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 3,4 3,7 3,8

Kostnader -5,0 -4,3 -4,8

Resultat efter fin. poster -1,6 -0,7 -1,0

Koncernbidrag 1,1 0,0 0,6

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt -0,5 -0,7 -0,4

Balansomslutning 91 86 -

Investeringar 0,2 -

2020 2021 Mål

Soliditet 63% 67%

Avkastning eget kapital 16% -1%

Resultaträkning

Uppföljning ekonomiska mål
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Rejmyre Hantverksby.
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Uppföljning ekonomiska mål

Resultaträkning

Resultaträkning

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK AB

Ansvarsområde
• Avfall och återvinning

• Fjärrvärme

• Vatten och avlopp

• Gator och utemiljö

• Elhandel 

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Separat matinsamling har införts i kommunen via 

grön påse.Bomsystem har införts för inpassering till 
återvinningscentralen på Sjömansäng.

• Vi har under året etablerat vårt område Energitjänster 
med försäljning och installation av laddstationer för 
elbilsladdning

• Biosteget i Axsäters reningsverk har byggts om för 
framtidssäkring kapacitetsmässigt och förberett för hårdare 
miljökrav.

• En omorganisation har genomförts i bolaget för att få ett 
ökat fokus på kundsupport, en effektivare administration 
samt ge ett tydligare helhetsansvar för respektive 
verksamhet. Projekt & Utveckling är ett nytt område för extra 
fokus på företagsgemensamma frågor och utvecklingen av 
bolaget.

Ekonomisk analys
Företagets resultat efter finansiella poster visar 8,8 mnkr 
och når inte upp till det budgeterade resultatet på 15,7 mnkr. 
Främst beror avvikelsen på rejält ökade priser för bränsle 
bioolja och RME(rapsolja) inom fjärrvärmeverksamheten och 
det i kombination med mycket kallare utetemperatur under år 
2021 än normalt har gjort att dyrare bränsleslag har nyttjats för 
att säkra värmeleveransen. Även år 2021 har överavskrivning 
nyttjats vilket innebär att årets resultat är så nära noll som 
möjligt.

Framtiden
• Ansvaret för insamling av tidningar övergår till kommunerna 

och från 2022 ansvarar Finspångs tekniska verk även för den 
insamlingen.

• Ansvaret för insamling av pappersförpackningar finns nu 
förslag på att det också ska övergå till kommunerna. 

• Beslut kring framtida vattenförsörjning i Finspång samt i 
exploateringsområde mot Norrköping närmar sig. Blekens 
vattenverk närmar sig sin tekniska livslängd och alternativ 
krävs för framtiden. 

• Investering i ytterligare bränslekälla för produktion av 
fjärrvärme har påbörjats för att öka kapaciteten och för att 
minska beroendet av dyra bränslekällor som bioolja och 
RME (rapsolja).

Mnkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 199,8 225,9 211,6

Kostnader -179,1 -212,5 -189,4

Resultat efter fin. poster 14,6 8,8 15,7

Koncernbidrag -0,8 -0,8 -0,8

Bokslutsdispositioner -13,6 -8,1 -14,7

Resultat före skatt 0,1 0 0

Balansomslutning 499,8 560,5 -

Investeringar 60,1 78,3 108,9

2020 2021 Mål

Soliditet 20% 19% 20%

Avkastning eget kapital 15% 8% 15%
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Uppföljning personal

Insamlat hushållsavfall. Ton/år 

Distribuerat vs debiterat dricksvatten år 2021 
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Avfallspanna Biopanna (flis) Spillåtervinning SSAB

Bioolja RME (rapsolja)

42%29%

15%

11%

3%

2020 2021 Mål

HME Totalt 75 76 75

Delindex Ledarskap 78 77 -

Delindex Motivation 76 75 -

Dellindex Styrning 71 75 -

Sjukfrånvaro totalt 2,80% 2,50% <2,80%

Sjukfrånvaro kvinnor 9,5% 1,2% -

Sjukfrånvaro män 2,7% 8,7% -

Antal fast anställda 63 66 67

Nyckeltal/
verksamhetsvolymer
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VALLONBYGDEN AB 

Ansvarsområde
• Vallonbygden AB bygger, äger och förvaltar hyreslägenheter 

och lokaler i Finspång.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Migrationsverket har under året sagt upp 32 

lägenhetskontrakt och Finspångs kommun har sagt 
upp 20 lägenhetskontrakt. Lägenheterna hade ett stort 
renoveringsbehov och har till stor del renoverats under året 
för att kunna möjliggöra fortsatt uthyrning. 

• Vallonbygden har under året konverterat 20 lokaler eller 
förråd till lägenheter. 

• Vallonbygden har genomfört en statusinventering av 
samtliga ledningar och rör som finns under mark på 
respektive fastighet.

• Vallonbygden har genomfört renoverings- och 
underhållsåtgärder för cirka 75 miljoner kronor under året.

• Vallonbygden har kopplat upp en mängd fastigheter för att  
 kunna styra och reglera fastigheterna på distans.

Ekonomisk analys
Bolagets ekonomi för 2021 kännetecknas av relativt höga 
kostnader och investeringar för underhåll och reparationer. 
Detta förklaras i grunden av Vallonbygdens fastighetsportföljs 
höga medelålder, men mer specifikt för 2021 att ett flertal 
lägenheter lämnades tillbaka efter uthyrning till Finspångs 
kommun samt Migrationsverket. Vallonbygdens ekonomi har 
inte påverkats i någon väsentlig grad av pandemin. 

Framtiden
• Nybyggnation i Lotorp.

• Arbetet med energioptimering i bolagets fastigheter kommer 
intensifieras enligt plan under 2022-2026.

• Utbyggnation av elbilsladdare.

Mnkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 161,6 139,4 140,7

Kostnader 115,6 135,6 127,2

Resultat efter fin. poster 35,7 3,8 13,5

Koncernbidrag 0,1 0,2 0,2

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt 35,6 3,6 13,3

Balansomslutning 679,3 740,3

Investeringar 61,6 77,3

2020 2021 Mål

Soliditet 24% 22% 25%

Avkastning eget kapital 22% 2% 3%

Resultaträkning

Uppföljning ekonomiska mål
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127 000 kvm

2020 2021 Mål

HME Totalt 82 75 79

Delindex Ledarskap 95 83 79

Delindex Motivation 72 79

Dellindex Styrning 70 79

Sjukfrånvaro totalt 3,5% 2,0% 3%

Sjukfrånvaro kvinnor 7,7% 1,6% 3%

Sjukfrånvaro män 1,9% 2,1% 3%

Antal fast anställda 24 27

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

total boyta

Nya lägenheter under året:

20 st
Under 2021 var snitthyran (kr/kvm)

1 057
2020   1 031

98%
2020   98%

Uthyrningsgrad vid årskiftet

1 895
2020   1 875 st

Antal hyreslägenheter 2021

Uppföljning personal
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FINSPÅNGS STADSNÄT FINET AB

Ansvarsområde
• Finet tillhandahåller service- och kommunikationstjänster 

inom IT, TV, telefoni och datanät för hushåll och företag inom 
Finspångs kommun med omnejd.

•  Finet har i uppdrag av Finspångs kommun att ansvara för 
kommunens datakommunikation. Uppdraget innefattar drift, 
support och utveckling.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• En betydande händelse under 2021 är att Finet har fått 

ta del av Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandsstöd 
vilket kommer att underlätta för att nå bredbandsmålet på 
landsbygden. Tre av fem sökta områden blev beviljade till ett 
totalt belopp om 11,3 mnkr.

• Finet har i slutet av 2021 ändrat avskrivningstiden för fiber 
från 20 till 30 år.

• Nedläggning av ADSL-noderna Lämmenäs, Hällestad och 
Finspång har skett under året.

• Investeringar i fiberutbyggnaden på landsbygden har gjorts 
i följande områden: Lotorp/Butbro, Näfstorp, Bremyra, 
Sonstorps Bruk etapp1 samt TRV 1135 med Valstorp/
Gärtorp.

Ekonomisk analys
Finet visar ett negativt resultat efter finansiella poster. Den 
justerade prognosen i samband med tertial 2 låg på ett önskat 
nollresultat.

Den största anledningen till att utfallet är sämre än prognosen 
är att anslutningsintäkterna för fiberkunderna under 2021 är 
lägre än förväntat. Vintern kom tidigt med tjäle i marken vilket 
påverkade både grävning och blåsning av fibern negativt.  Finets 
entreprenörer var dessutom även tidigare under året hårt pressa-
de av sjukfrånvaro och materialbrist med  anledning av pande-
min, vilket ledde till att projekten försenades ytterligare.

Om inte Finet erhållit koncernbidrag från moderbolaget FFIA om 
1 mnkr hade underskottet uppgått till 1 mnkr.

Framtiden
• Under 2022 kommer utbyggnad av fibernätet att påbörjas 

för de områden Finet tilldelats bredbandsbidrag från PTS för 
– dvs Boka/Börstorp, Ölmetorp/Algustorp/Mottorp/Hunn/
Tisenö samt Flasbjörke/Tvartorp/Jägersberg/Rejmyre-
Hävla/Gäddviken.

• Finet kommer även att investera i flera teknikprojekt varav 
det största är att sätta upp en reservnod för att skap 
skyddsåtgärder för ordinarie fast nätnod.

• 92% av våra kunder i Lotorp/Butbro är nöjda med sin 
installation.

Nyckeltal/verksamhets-
volymer

Av våra kunder i Lotorp/Butbro är nöjda 
med sin installation.

92% 

Vad är ert helhetsintryck av Finet i 
samband med att ni fått fiber installerat i er 
bostad?
12

10

8

6

4

2

0
Mycket dåligt Inte så bra Ganska bra Bra Mycket bra

Antal %
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Mnkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 26,0 26,2 29,8

Kostnader -23,6 -25,9 -25,7

Resultat efter fin. poster 0,9 0,0 2,5

Koncernbidrag -0,2 1,1 -0,2

Bokslutsdispositioner -0,3 0,0 0,0

Resultat före skatt 0,5 0,0 2,3

Balansomslutning 97,4 123,2

Investeringar 32,1 24,8 37,1

2020 2021 Mål

Soliditet 11% 9% 20%

Avkastning eget kapital 9% 0,2% 3%

2020 2021 Mål

HME Totalt 90 88 85

Delindex Ledarskap 96 96 85

Delindex Motivation 89 80 85

Dellindex Styrning 86 88 85

Sjukfrånvaro totalt 8,4% 9,7% 5%

Sjukfrånvaro kvinnor 22,0% 23,6%

Sjukfrånvaro män 0,6% 0,0%

Antal fast anställda 11 11

Resultaträkning

Uppföljning ekonomiska mål

Uppföljning personal
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Revisions- 
berättelse
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REVISIONSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 2021
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Deltagare
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Bilagor
Ord och uttryck och personalstatistik.
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BILAGOR

Ord och uttryck

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom 
avsedd för stadigvarande bruk. Kan vara immateriella 
(till exempel IT-system), materiella (till exempel 
fastigheter) eller finansiella (till exempel långfristiga 
fordringar).

AVSKRIVNINGAR 
Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av 
anläggningstillgångar.

AVSÄTTNINGAR 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek 
eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel 
på avsättning är kommunens pensionsskuld.

BALANSRÄKNINGEN 
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder 
kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också 
säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) 
och hur det har skaffats fram (skulder, avsättningar 
och eget kapital).

EGET KAPITAL 
Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och 
skulder och består av anläggnings- och rörelsekapital.

INTERNRÄNTA 

Internränta är kalkylmässig kostnad för det kapital, 
bundet i anläggningstillgångar, som utnyttjas av viss 
verksamhet.

KAPITALKOSTNAD 

Kapitalkostnad är benämning för internränta och 
avskrivning.

KASSAFLÖDESANALYSEN 

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen investerade 
under räkenskapsperioden, hur den löpande 
verksamheten finansierades och vilken inverkan det 
fick på verksamhetens likvida ställning. Analysen 
innehåller kompletterande information till resultat- 
och balansräkningarna, eftersom information om 
investeringar och finansiering inte kan utläsas enkelt 
i dem.

LEASING
Leasing är en form av hyra. Finansiell leasing innebär 
att ekonomiska risker och fördelar som förknippas 
med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Operationell leasing är 
leasing som inte klassificeras som finansiell leasing. 

LIKVIDITET 

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt, det vill 
säga förmåga att betala skulder i rätt tid.

LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Långfristiga skulder är skulder med mer än ett års 
löptid.

NETTOINVESTERINGAR 

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag 
för investeringsbidrag och försäljningsvärdet på sålda 
anläggningstillgångar.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar är likvida medel och förråd, 
kortfristiga fordringar och placeringar som snabbt kan 
omsättas till likvida medel.

RESULTATRÄKNINGEN 

Resultaträkningen visar årets resultat och hur det 
uppkom. Den visar även förändringen av det egna 
kapitalet, som man kan utläsa genom att jämföra 
balansräkningarna de två senaste åren.
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RÖRELSEKAPITALET 

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

SJÄLVFINANSIERINGS-
GRAD 

Självfinansieringsgrad visar hur stor andel av 
nettoinvesteringarna som finansieras med kassaflöde 
från den löpande verksamheten.

SKULDER 

Skulder klassificeras som antingen kortfristiga (ska 
betalas inom ett år) eller långfristiga.

SKULDSÄTTNINGSGRAD 

Skuldsättningsgrad visar hur stor andel av totalt 
tillgångar som finansierats med lånat kapital.

SOLIDITET 

Soliditeten visar hur stor andel av totala tillgångar som 
finansierats med eget kapital.

SOLIDITET INKL. TOTALA 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
 
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 
definieras som eget kapital minus pensionsskulden i 
ansvarsförbindelsen dividerat med total kapital.

TILLGÅNGAR 
Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar 
eller anläggningstillgångar.
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Personalstatistik

Tillsvidareanställda efter yrkeskategorier

Deltidsbrandmännen som är tillsvidareanställda men har inte någon fastställd sysselsättningsgrad ingår 
inte i denna redovisning.

Befattningar Utbildning Ledning Samhäll Social omsorg Vård och omsorg Summa Totalt

K M K M K M K M K M K M

Chefer 24 9 6 4 17 6 14 2 17 4 78 25 103

Handläggararbete 5 3 31 11 6 2 3 1 1 46 17 63

Administratörsarbete 17 21 2 6 3 8 9 61 5 66

Sjuksköterska 10 40 2 50 2 52

Undersköterska/Skötare 12 1 21 9 325 15 358 25 383

Vårdbiträde/Vårdare 6 1 84 21 95 25 185 47 232

Personlig assistent 45 5 45 5 50

Rehab/Förebygg 15 15 15

Socialsekreterare 39 3 1 40 3 43

Övrig social/Kurativ 11 1 20 8 10 41 9 50

Grundskolelärare 121 30 121 30 151

Gymnasielärare 25 15 24 15 39

Förskollärare 128 3 128 3 131

Lärare i fritidshem 26 1 2 28 1 29

Övrigt lärararbete 50 9 1 51 9 60

Barnskötare 86 2 86 2 88

Dagbarnvårdare 1 1 1

Elevassistent 57 19 57 19 76

Övrig skol/förskole 18 14 18 14 32

Bibliotekarie/ass 2 1 7 3 9 4 13

Fritidsledare 3 1 2 3 3 6

Övrig fritid/kultur 8 5 8 5 13

Teknisk personal 1 2 9 14 16 16 26 42

Hantverksarbete 1 4 1 3 15 1 2 2 5 24 29

Räddningstjänstarbete 3 27 3 27 30

Köks/måltidsarbete 44 4 44 4 48

Städ/tvätt/renhållning 2 40 1 1 43 1 44

Summa 2021 584 113 96 39 133 74 238 50 513 49

Summa sektor 2021 697 135 207 288 562

Kvinnor - Män 2021 1564 325

Totalt 2021 1 889

            

Summa 2020 588 111 94 37 136 71 246 47 512 33

Summa sektor 2020 699 131 207 293 545

Kvinnor - Män 2020 1 576 299

Totalt 2020 1 875

            

Summa 2019 578 105 90 37 134 68 243 46 517 30

Summa sektor 2019 683 127 202 289 547

Kvinnor - Män 2019 1 562 286

Totalt 2019 1 848
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Tillsvidareanställda december 2021  
(och december 2020)

Antal tillsvidareanställda och 
åldersstruktur

Medelålder

Det kommunala genomsnittet är 26,7 medarbetare per 1:a 
linjens chef (26,4 under 2020).

Genomsnittlig ålder 2021 46,1 år.
Genomsnittlig ålder 2020 46,4 år.

Tillsvidare anställda 2012 - 2021

1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Andelen tillsvidare anställd personal fördelade 
per sektor 2021-12-31

Utbildning
37%

Ledningsstab
7%

Samhällsbyggnad 11%

Social omsorg
15%

Vård och 
omsorg

30%

Utbildning Ledningsstab Samhällsbyggnad Social omsorg Vård och omsorg

Sektor - 34 år 35-54 år 55+ år Summa Förändring

Finet
 

5 4 2 11 +- 0

(5) (4) (2) (11)

Finspångs
Tekniska verk

12 32 22 66 +3

(13) (29) (21) (63)  

Vallonbygden 5 13 10 28 +2

(3) (13) (10) (26)  

Kommunen 389
(374)

952
(939)

548
(562)

1 889
(1 875)

+14

Varav sektorer

Utbildning 136
(128)

374
(375)

187
(196)

697
(699)

-2

Ledningsstab 25
(25)

72
(70)

38
(36)

135
(131)

+4

Samhälls-
byggnad

32
(33)

102
(100)

73
(74)

207
(207)

0

Social omsorg 60 146 82 288 -5

(59) (151) (83) (293)

Vård och  
omsorg
 

136 258 168 562 +17

 (129) (243) (173) (545)  

Förändring +16 +16 -13 +19  

 2021 2020 2019 Förändring

Sektor Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 2019-2021
Finet 43,2 42,5 42,8 42,4 42,9 -0,1

Finspångs 

Tekniska verk 

45,2 48,5 47,9 47,4 47,4 +0,5

Vallonbygden 49,6 47,2 47,6 50,8 54,6 -7,0

Kommunen 46,6 43,7 46,1 46,4 46,3 -0,2

Varav kommu-

nens sektorer:

Utbildning 46,2 45,7 46,1 46,4 46,7 -0,6

Ledningsstab 47,1 44,3 46,3 45,8 46,2 +0,1

Samhälls

byggnad

48,1 46,4 47,5 48,0 47,4 +0,1

Social omsorg 46,6 44,5 46,2 46,6 46,4 -0,2

Vård & omsorg 46,5 34,0 45,4 45,9 45,4 0

Totalt 46,6 44,5 46,2 47,5 48,4 -2,2

Åldersstruktur 2017-2021
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Antal chefer inom olika chefskategorier samt 
annan ledningspersonal 2021
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Tillsvidareanställda heltid och deltid

Den officiella sjukstatistiken

Kommunkoncern K M
< 30 
år

30-
49 år

>= 50 
år

Total sjuk-
frånvaro

Långtidsfrån-
varo 60 dagar 
eller mer

Finet 23,6 0,0 1,0 16,2 0,0 9,7 88,3

Finspångs Tekniska verk 8,7 1,2 1,0 1,7 3,5 2,5 41,1

Vallonbygden 1,4 2,5 2,2 2,1 2,4 2,3 0,0

Kommunen 8,1 5,2 7,0 7,0 8,3 7,5 26,5

Kommunen:

Månadsanställda i förh. till totala arbetstiden 7,2

Timanställda i förh. till totala arbetstiden 0,3

Tillsvidareanställda i förh. till deras arbetstid 8,0

Månadsanställda visstid i förh. till deras arbetstid 6,6

Timanställda i förh. till deras arbetstid 4,9

Totalt 2021 8,1 4,5 6,8 6,9 8,0 7,3 26,9

Totalt 2020 8,4 4,9 6,7 7,2 8,4 7,7 25,4

Totalt 2019 6,2 4,7 5,1 5,1 6,8 5,9 30,8

Sektor K M Summa Totalt Heltid %

 heltid 75-99% 1-74 % heltid 75-99% 1–74% heltid 75-99% 1-74%

Utbildning 545 30 9 105 4 4 650 34 13 697 93,3

Ledningsstab 89 4 3 37 2 0 126 6 3 135 93,3

Samhällsbyggnad 112 14 7 71 3 0 183 17 7 207 88,4

Social omsorg 214 22 2 48 2 0 262 24 2 288 91,0

Vård och omsorg 412 94 7 35 13 1 447 107 8 562 79,5

Totalt 2021 1 372 164 28 296 24 5 1 668 188 33 1 889 88,3

Totalt 2020 1 360 180 36 274 22 3 1 634 202 39 1 875 87,1

Totalt 2019 1 339 183 40 266 18 2 1 605 201 42 1 848 86,9
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Långtidsfrisknärvaro – 0 dagars sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro – uppdelad på sjukfrånvarons 
längd i dagar omräknad till heldagar

 2020 2021

 Friska Anställda Andel friska % Friska Anställda Andel friska %
Förändring % 
2020-2021

Utbildning 137 678 20 139 700 20 +-0

Ledningsstab 54 139 39 55 136 40 +1

Samhällsbyggnad 60 200 30 70 213 33 +3

Social omsorg 69 291 24 78 290 27 +3

Vård och omsorg 88 551 16 103 586 18 +2

Kvinnor 293 1 546 19 336 1 602 21 +2

Män 86 284 30 100 314 32 +2

Totalt 379 1 830 21 436 1 916 23 +2

I tabellen ingår alla som har haft en tillsvidareanställning under året.

Sektor 1 dag 2-14 dgr 15-28 dgr 29-59 dgr 60-90 dgr 91-dgr

Tillf Dgr Tillf Dgr Tillf Dgr Tillf Dgr Tillf Dgr Tillf dgr

Utbildning 818 795 2 367 9 429 67 1 227 29 854 22 1 145 43 5 483

Ledningsstab 119 116 274 1 104 12 211 8 255 4 227 12 1 447

Samhällsbyggnad 117 117 350 1 549 18 343 9 297 4 210 9 1 513

Social omsorg 368 358 868 3 554 43 809 13 374 4 186 32 4 595

Vård och omsorg 1 032 995 1 924 7 572 70 1 161 42 1 205 21 953 49 7 315

Totalt 2021 2 454 2 381 5 783 23 208 210 3 751 101 2 984 55 2 721 145 20 353

Totalt 2020 2 191 2 130 5 802 24 801 279 5 091 119 3 672 44 2 108 150 19 810

Totalt 2019 2 307 2 272 4 507 16 043 104 1 864 105 3 334 43 2 223 157 19 824
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Sjuklönekostnader

Tillbud och arbetsskador

Andel arbetsskador per sektor 2021

Utbildning
25,9%

Ledningsstab
4,4%

Samhällsbyggnad
14,9%Social omsorg

22,8%

Vård och 
omsorg
32,0%

Utbildning Ledningsstab Samhällsbyggnad Social omsorg Vård och omsorg

Andel tillbud per sektor 2021

Utbildning
43,4%

Ledningsstab
2,2%Samhällsbyggnad 6,6%

Social omsorg
27,9%

Vård och 
omsorg
19,9%

Utbildning Ledningsstab Samhällsbyggnad Social omsorg Vård och omsorg

2020 2021

Sektor Arbetsskador Tillbud Arbetsskador Tillbud

Finet 0 0 0 0

Finspångs tekniska 10 19 12 22

Vallonbygden 0 0 1 0

Kommunen 210 166 228 136

Varav sektorer

Utbildning 51 80 59 59

Ledningsstab 7 8 10 3

Samhällsbyggnad 26 15 34 9

Social omsorg 59 45 52 38

Vård & omsorg 67 18 73 27

Inkluderar alla anställda, även timanställda. 

Kostnad sjuklön inkl. PO
Sjuklön inkl. 

PO

Sektor 2-14 dgr
Övr sjuklöne-
kostnad enligt 

avtal
totalt

Utbildning 10 476 077 1 102 424 11 578 501

Ledningsstab 1 463 875 271 364 1 735 239

Samhälls-
byggnad

1 805 243 142 491 1 947 734

Social 
omsorg

5 859 567 669 274 6 528 841

Vård och 
omsorg

9 389 528 714 145 10 103 673

Totalt 2021 28 994 290 2 899 698 31 893 988

Totalt 2020 28 799 767 2 441 816 31 241 581

Totalt 2019 17 776 691 2 068 951 19 845 642
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Personalomsättning

Personalomsättning per sektor 2019-2021

0 20 40 60 80

Utbildning

Ledningsstab

Samhällsbyggnad

Social omsorg

Vård och omsorg

2021 2020 2019

Externa rekryteringar och avgångar 
2019-2021

0

50

100

150

200

2019 2020 2021

Externa rekryteringar Externa avgångar

2020 2021

Sektor Kvinnor Män % av anställda Kvinnor Män % av anställda

Utbildning 29 6 5 7 9 7

Ledningsstab 5 6 8 13 5 10

Samhällsbyggnad 10 13 10 8 11 9

Social omsorg 8 4 4 5 8 6

Vård och omsorg 32 3 6 7 8 7

Summa 84 32 6 7 9 7

       

 2020 2021  

Antal nyanställda 112 110

Varav enligt konverterings-
regel 5 § LAS

28 46

Till annan befattning i resp. 
organisation

36 21
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Pensionsavgångar

Personer som blev/blir 65 år respektive år

Faktisk pension + prognos

Kommunkoncern 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Finet 1 1

Finspångs Tekniska verk 2 7 2

Vallonbygden 1 1 1

Kommunen 2 3 6 20 33 33 48 40 43

Varav kommunens sektorer:

Utbildning 1 1 3 12 11 13 18 12 12

Ledningsstab 1 4 3 6 4 1

Samhällsbyggnad 1 1 5 3 4 7 6

Social omsorg 1 3 5 5 6 7

Vård och omsorg 1 1 2 6 10 9 15 11 17

Kommunkoncern 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Finet 2  

Finspångs Tekniska verk 1 1 3 11 3

Vallonbygden 2 2 2 2

Kommun 37 44 34 59 50 50 72 60 65

Varav kommunens sektorer:

Utbildning 15 13 19 20

Ledningsstab 1 2 1 4

Samhällsbyggnad 3 8 2 10  

Social omsorg 8 6 3 10  

Vård och omsorg 10 15 9 15      

Andel tillsvidare anställda som uppnår 65 år, 
2019-2026 per yrkeskategori
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Mertid och övertid kommunkoncernen

Mertid Övertid

Kommunkoncern
 

Mertid-1 
timmar

Mertid-2
timmar

Mertid-2
KR inkl PO

Årsarb Ö-tid-1
Timmar

Ö-tid 2
Timmar

Ö-tid 2
KR inkl PO

Årsarb

Finet 34 271 17 980 0,16

Finspångs Tekniska verk 33 24 8 811 0,03 811 4 575 3 030 635 2,77

Vallonbygden 5 122 72 846 0,07

Kommunen 2 075 8 366 2 047 113 5,38 2 049 23 641 11 554 558 13,23

Varav kommunens sektorer:

Utbildning 1 241 1 939 462 952 1,64 843 494 230 170 0,69

Ledningsstab 11 239 51 385 0,13 8 357 214 064 0,19

Samhällsbyggnad 203 602 149 269 0,41 269 1 915 1 146 043 1,12

Social omsorg 154 769 167 987 0,48 348 7 295 3 355 697 3,94

Vård och omsorg 465 4 817 1 215 519 2,72 580 13 581 6 608 583 7,29

Totalt 2021 2 107 8 390 2 055 924 5,41 2 899 28 608 14 676 019 16,22

Timanställda och månadsanställda visstidsanställda kommunkoncernen

Timanställda

Kommunkoncern
 

Timmar Lön
KR inkl. PO

Årsarb. Timmar Lön 
KR inkl. PO

Årsarb.

Finet 172 25 373 0,09

Finspångs Tekniska verk 2 984 493 336 1,54 4 524 1 067 611 2,33

Vallonbygden 1 024 154 542 0,53

Kommunen 272 077 48 178 135 140,10 356 230 69 157 827 183,43

Varav kommunens sektorer:

Utbildning 40 998 7 447 957 21,11 196 762 39 691 305 101,32

Ledningsstab 3 997 515 2,53 16 061 3 179 774 8,27

Samhällsbyggnad 23 521 4 211 643 12,11 21 098 4 473 878 10,86

Social omsorg 56 855 10 214 327 29,28 97 088 16 801 619 49,99

Vård och omsorg 145 789 25 306 693 75,07 25 222 5 011 252 12,99

Totalt 2021 276 257 48 851 386 142,25 360 754 70 225 438 185,76

324



2021 / ÅRSREDOVISNING / 144

Lönestatistik

Lönestatistik

Befattningar 10:e percentilen Medianen 90:e percentilen Spridning i % (p90/p10)

 K M K M K M K M Totalt

Chefer 28 982 41 850 46 000 50 925 65 618 71 389 2,26 1,71 2,17

Handläggararbete 31 578 32 667 38 875 41 480 46 350 54 642 1,47 1,67 1,47

Administratörsarbete 26 969 21 165 30 038 28 452 34 385 29 695 1,27 1,40 1,29

 

Sjuksköterska 32 400 35 100 37 355 38 150 43 150 41 200 1,33 1,17 1,33

Undersköterska/Skötare 23 787 22 352 27 211 23 934 29 768 28 778 1,25 1,29 1,26

Vårdbiträde/Vårdare 20 609 20 200 23 595 21 500 28 354 28 134 1,38 1,39 1,38

Personlig assistent 21 808 21 000 24 279 25 400 27 985 29 404 1,28 1,40 1,28

Rehab/Förebygg 29 850 32 500 36 050 1,21 1,21

Socialsekreterare 30 255 31 550 35 725 33 150 39 900 43 000 1,32 1,36 1,33

Övrig social/Kurativ 27 704 23 666 34 340 31 323 38 888 36 610 1,40 1,55 1,41

 

Grundskolelärare 31 668 29 053 36 705 36 748 43 650 42 115 1,38 1,45 1,38

Gymnasielärare 34 340 30 398 39 300 38 000 45 775 53 340 1,33 1,75 1,46

Förskollärare 27 796 26 590 30 801 29 634 34 839 34 545 1,25 1,30 1,25

Lärare i fritidshem 26 452 31 000 35 073 1,33 1,33

Övrigt lärararbete 32 650 27 325 38 105 33 000 43 045 39 000 1,32 1,43 1,39

Barnskötare 22 145 24 550 24 720 24 993 29 078 25 432 1,31 1,04 1,31

Dagbarnvårdare

Elevassistent 23 290 22 500 25 650 25 100 29 250 28 202 1,26 1,25 1,25

Övrig skol/förskole 25 450 25 741 31 420 28 300 38 240 36 410 1,50 1,41 1,46

 

Bibliotekarie/ass 23 270 19 635 31 000 25 286 36 500 31 412 1,57 1,60 1,70

Fritidsledare 26 050 27 129 28 100 27 365 29 574 29 400 1,18 1,08 1,18

Övrig fritid/kultur 27 375 30 021 31 703 32 293 37 500 33 342 1,37 1,11 1,28

 

Teknisk personal 31 417 25 300 36 833 34 913 44 078 50 489 1,40 2,00 1,56

Hantverksarbete 20 908 23 150 24 159 27 641 29 906 31 394 1,43 1,36 1,41

Räddningstjänstarbete 28 550 27 020 29 050 29 550 29 750 43 770 1,04 1,62 1,41

Köks/måltidsarbete 22 180 20 935 26 385 25 490 28 280 27 750 1,28 1,33 1,31

Städ/tvätt/renhållning 20 794 23 909 28 112 1,35 1,35
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Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
Organisationsnummer 212000-0423
www.finspang.se

Telefon 0122-850 00
Fax 0122-850 33
kommun@finspang.se
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Maria Forneman 
2022-04-13  1 (1) 
Dnr KS.2022.0476 

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 

 

Kommunfullmäktige 

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2021 

Beskrivning av ärendet 
Med hänvisning till revisionsberättelsen vill kommunfullmäktige i likhet med 
revisorerna tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, 
beredningarna samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

Förslag till beslut 
1. Att bevilja ansvarsfrihet till kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
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2022-02-14  1 (2) 
Dnr KS.2021.0622 

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 investeringar årsbokslutet 2021 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående 
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med 
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla 
budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat 
slutdatum. 

Kommunens sektorer följer löpande upp sina investeringsprojekt under året. 
Bland annat görs ekonomiska prognoser i beslutsstödsystemet insight och 
statusrapportering med kommentarer redovisas i stratsys. Förvaltningen 
överlämnar utifrån detta en rapportering av kommunens investeringar vid 
årsbokslutet 2021. 

Investeringsbudgeten under året uppgår totalt till 347 mnkr. Av dessa medel var 
165 mnkr beslutade för år 2021 i enligt med strategisk plan. Flera projekt löper 
under flera år, 182 mnkr avsåg projekt överförda från föregående års 
investeringsbudget. Här återfinns de flesta projekt inom investeringsanslag för 
fastighetsinvesteringar, offentliga miljöer och infrastruktur. Inom anslag för 
exploatering fanns även ackumulerade medel för kommande exploateringar. 

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

Vid bokslutet uppgick upparbetade investeringsutgifter för 2021 till 63 mnkr. 
Under året slutfördes och avslutades flera projekt, de flesta avser 
fastighetsinvesteringar såsom reinvesteringar, underhåll samt 
verksamhetsanpassningar. Under våren verkställdes kommunfullmäktiges beslut 
att köpa Lasarettet med tillhörande mark och byggnader för 8 mnkr av region 
Östergötland. Utredning av fortsatta användningsområde pågår. FFIA sålde 
under våren arbetsmarknadsenhetens (AME) lokal till kommunen. 

Pågående investeringar som ännu inte hade färdigställts vid bokslutet uppgick till 
budgeterade 304 mnkr. De flesta investeringsanslag återfinns inom sektor 
samhällsbyggnad som bland annat ansvarar för kommunens infrastruktur, 
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Linda Johansson 

2022-02-14  2 (2)  
Dnr KS.2021.0622  
  

 
fastigheter och exploatering.  Sedan förra hösten pågår arbetet med 
centrumutveckling av Bergslagsvägen, där budgeterad investering uppgår till 
14,6 mnkr för den första etappen. Kommunfullmäktige har även beslutat att anslå 
ytterligare 27 mnkr till Bergslagsvägen etp 2 under 2022. Projektet med ny 
förskola i Lotorp fortgår, här har kommunfullmäktige anslagit investeringsmedel 
med fördelning av investeringsbudgeten under två år, ytterligare medel är 
anslaget för år 2022. Prognosen visar att flera stora projekt endast är påbörjade 
och beräknas fortsätta även nästa år.  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna rapportering investeringar årsbokslutet 2021. 
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EKONOMISK REDOVISNING INVESTERINGAR ÅR 2021
INVESTERINGAR PER ANSLAGSOMRÅDE - PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE

Investeringsanslag (belopp i tkr) Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total 
budget

Ingående 
utfall

Utfall år 
2021

Totalt 
utfall

Kvar av 
budget

Inv.proj 
prognos 

tot

Avv 
mot 

budget

Exploatering för boende och näringsliv 39 000 15 000 54 000 349 9 303 9 652 44 348 55 579 -1 579

Fastighetsinvesteringar *) 76 264 100 550 176 814 24 507 23 103 47 610 129 204 189 758 -12 944
Infrastruktur 25 974 29 050 55 024 13 131 5 451 18 582 36 442 51 863 3 161
Klimat- och miljöanpassning 4 882 150 5 032 953 247 1 200 3 832 4 399 633
Offentliga miljöer**) 20 513 750 21 263 2 717 14 622 17 339 3 925 48 884 -27 621
Samhällsskydd 1 500 6 000 7 500 153 694 847 6 653 7 500 0
Verksamhetens investeringar 8 968 13 500 22 468 2 433 8 670 11 103 11 365 22 205 263

Beslut över plan 4 400 0 4 400 3 290 1 300 4 590 -190 4 590 -190
varav ombyggnad kommunhuset 4 400 0 4 400 3 290 1 300 4 590 -190 4 590 -190
Totalt: 181 501 165 000 346 501 47 533 63 390 110 923 235 577 384 778 -38 277
*) År 2022 finns investeringsanslag med ytterligare 16,5 mnkr till projekt ny förskola Lotorp. 
**) År 2022 omfördelas 27 mnkr till ombyggnad av Bergslagsvägen etp 2 från exploateringsmedel boende och näringsliv till förfogande
samt från offentliga miljöer till förfogande.

AVSLUTADE INVESTERINGAR ÅR 2021

Investeringsredovisning per sektor 
(större projekt särredovisade)

Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total 
budget

Ingående 
balans

Utfall år 
2021 

Totalt 
utfall

Kvar av 
budget

Politisk ledning 143 0 143 0 143 143 0
Ledningsstab 6 770 -439 6 331 4 822 693 5 515 816
varav: Omklädningsrum Grosvad 5 000 0 5 000 4 399 -175 4 224 776
Sektor samhällsbyggnad 29 404 776 30 180 19 720 20 865 40 585 -10 405
varav: Köp AME 0 0 0 0 3 364 3 364 -3 364
varav: Köp Lasarettet 0 0 0 0 8 151 8 151 -8 151
varav: reinvesteringar, underhållsinv. 
och verksamhetsanpassningar 
fastigheter

13 528 584 14 112 5 878 8 369 14 247 -135

Sektor social omsorg 564 176 740 526 189 715 25
Ny modul procapita IFO 494 0 494 456 0 456 38
Sektor vård och omsorg 175 327 502 109 689 798 -296
varav: Inredning vårdcentrum 0 0 0 0 302 302 -302
varav: Automatiserade sängar 0 327 327 0 341 341 -14
Sektor utbildning 1 702 2 510 4 212 1 535 2 159 3 694 518
varav: Inventarier sektor utbildning 537 0 537 620 0 620 -83
varav: Inventarier Grosvadsskolan 500 0 500 394 0 394 106
varav: Inventarier fysisk läromiljö 200 0 200 141 9 150 50
Avslutade 38 758 3 350 42 107 26 712 24 737 51 449 -9 342
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EKONOMISK RAPPORTERING PÅGÅENDE INVESTERINGAR PER 2021-12-31

Projekt (belopp i tkr) Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total 
budget

Ingående 
utfall

Utfall år 
2021 

Totalt 
utfall

Kvar av 
budget

Inv.proj 
prognos tot

Avv 
mot 

budget
LEDNINGSSTABEN:
9158 Servicehus Grosvad camping 19 3 000 0 3 000 11 0 11 2 989 3 000 0
9387 Grustennisbanor Grosvad -21 0 250 250 0 0 0 250 250 0
OFF Offentliga miljöer 3 000 250 3 250 11 0 11 3 239 3 250 0
9396 Investeringsm. digitalisering 0 2 2 0 0 0 2 2 0
9475 Elevsystem Kulturskola 0 120 120 0 111 111 9 120 0
9476 Digitalisering biblioteket 0 301 301 0 0 0 301 301 0
Verks.inv. digitalisering 0 423 423 0 111 111 312 423 0

Verksamhetens investeringar 2 104 1 988 4 092 94 242 336 3 756 4 092 0

Ledningsstaben totalt 5 104 2 661 7 765 105 353 457 7 307 7 765 0

SEKTOR SOCIAL OMSORG:
9394 Inventarier Hyttvägen 2021 0 80 80 0 0 0 80 80 0
Verksamhetens investeringar 0 80 80 0 0 0 80 80 0

Sektor social omsorg totalt 0 80 80 0 0 0 80 80 0

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD:
1700 Exploatering boende o 30 910 10 870 41 780 0 0 0 41 780 41 780 0
1273 Industriområde Hå 1:1 Rv 51 -1 100 0 -1 100 -3 395 0 -3 395 2 295 -1 695 595
1487 Lärkvägen 4 000 0 4 000 2 226 -64 2 162 1 838 2 162 1 838
9093 Fastighetr. del Hårstorp 1:1 m 0 0 0 -1 140 1 512 372 -372 -834 834
9153 Korsning Gronvägen/Norralundsv 3 000 0 3 000 660 8 668 2 332 663 2 337
9217 Fsg Hårstorp 1:1 FTV 0 0 0 -160 0 -160 160 -140 140
9330 Köp Lotorp 3:26 2 190 0 2 190 2 137 0 2 137 53 2 137 53
9395 Fsg mark Hårstorp 1:1 Skäggeby 0 0 0 0 -373 -373 373 -775 775
9398 Strategiska Markförvärv 0 4 000 4 000 0 0 0 4 000 4 000 0
9466 Väg till LSS-boende 0 130 130 0 89 89 41 130 0
Exploatering boende och näringsliv 39 000 15 000 54 000 329 1 172 1 501 52 499 47 428 6 572
*) I projekt exploatering boende och näringsliv till förfogande inkluderas beslutade inv.medel år 2021 för exploatering Grosvad och Dalsberg

1595 Ekedal 2:1 250 0 250 297 0 297 -47 297 -47
1705 Fastighetsinvesteringar till 40 080 -8 000 32 080 0 0 0 32 080 32 080 0
9149 Ny förskola Lotorp 0 46 550 46 550 1 647 3 461 5 108 41 442 63 200 -16 650
9151 Nyhemsskolan Särskolan 6 800 0 6 800 0 0 0 6 800 0 6 800
9211 LSS-boende Sundsvägen 0 0 0 0 69 69 -69 0 0
9221 Utbyggnad Hällestagården 0 45 000 45 000 3 376 3 496 6 872 38 128 45 000 0
9222 Ombyggnation kök Grosvad 0 0 0 217 10 226 -226 226 -226
9296 Köp byggnad Översätter 0 0 0 500 -500 0 0 0 0
9407 Förstärka badhus livslängd 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0
9408 Maskinhall Grosvad 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0
9409 Autolarm fsk/ skolor 0 500 500 0 0 0 500 500 0
9410 Nytt Säbo 0 500 500 0 0 0 500 500 0
9465 Bergska skolan samlad gymnasie 0 500 500 0 0 0 500 500 0
Fastighetsinvesteringar inom 
fastighetspotten

47 130 87 050 134 180 6 037 6 536 12 572 121 608 144 303 -10 123

*) År 2022 finns investeringsanslag med ytterligare 16,5 mnkr till projekt ny förskola Lotorp 

Fastighet reinvesteringar 1 359 6 899 8 258 0 2 983 2 983 5 275 8 258 0

Fastighet underhållsinvesteringar 1 735 4 440 6 175 1 088 662 1 750 4 425 6 175 0

Fastighet verksamhetsanpassningar 712 1 577 2 289 1 034 537 1 572 717 2 289 0

1704 Infrastruktur till förfogande 4 775 20 950 25 725 0 0 0 25 725 25 725 0
1523 Gatunät Sjöviksområdet 750 0 750 124 0 124 626 750 0
1713 Busshållplats Willys 200 0 200 0 0 0 200 200 0
1714 Strandpromenad Engelska 275 0 275 25 0 25 250 275 0
1866 Cykelfrämjande insatser 3 000 0 3 000 800 200 1 000 2 000 3 000 0
1870 Passage rv51 Vibergarondellen 1 000 0 1 000 867 -440 427 573 427 573
1989 Personalparkering Högby 1:2 6 900 0 6 900 5 285 150 5 435 1 465 5 455 1 445
9127 GC-väg Norrmalm 3 000 0 3 000 193 4 294 4 487 -1 487 3 000 0
9226 Infrastr. för fastighetsinv.19 0 0 0 3 0 3 -3 0 0
9227 Pendlarparkering Mellangrind 0 0 0 204 0 204 -204 204 -204
9233 Trafiksäkerhetsåtgärder 2020 500 0 500 611 -106 505 -5 505 -5
9234 Reinvestering broar 2020 750 0 750 0 466 466 284 750 0
9264 Parkeringsstrategi 0 500 500 0 173 173 327 500 0
9328 Gång och cykelvägar -2019 540 0 540 149 0 149 391 540 0
9329 Kollektivtrafikåtgärder -2019 784 0 784 728 -254 474 310 784 0
9351 Asfaltering 2021 0 2 800 2 800 0 2 770 2 770 30 2 800 0
9400 Reinvestering broar 2021 0 200 200 0 195 195 5 200 0
9401 Trafiksäkerhetsåtgärder 2021 0 800 800 0 0 0 800 800 0
9402 GC-väg viggestorp fr v 215 0 1 250 1 250 0 0 0 1 250 1 250 0
9403 Tillg. busshpl. 2021 0 500 500 0 0 0 500 500 0
9404 Nytt hpl Storängsskolan 0 750 750 0 0 0 750 750 0
9405 Nytt hpl Skatglädjen- Hårstorp 0 800 800 0 0 0 800 800 0
9406 RV51- skäggebyv. korsningsåtg 0 500 500 0 0 0 500 500 0
Infrastruktur 22 474 29 050 51 524 8 988 7 446 16 434 35 090 49 715 1 809
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Projekt (belopp i tkr) Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total 
budget

Ingående 
utfall

Utfall år 
2021 

Totalt 
utfall

Kvar av 
budget

Inv.proj 
prognos tot

Avv 
mot 

budget
9063 Klimat- & miljöanp. till förfogande 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 0
1628 Ölstadsjön 700 0 700 161 0 161 539 161 539
1913 Publika laddn.stationer elbil 170 0 170 164 0 164 6 164 6
9154 Solceller kommunala fastigheter 1 700 0 1 700 0 0 0 1 700 1 700 0
9386 Miljöpott 2021 0 -8 -8 0 0 0 -8 0 -8
Klimat och miljöanpassningar 4 070 -8 4 062 325 0 325 3 737 3 525 537

1702 Offentliga miljöer till förfogande 944 0 944 0 0 0 944 944 0
9235 Upprustning bef lekplats 2020 500 0 500 61 374 434 66 500 0
9240 Lekplatser 2019 149 0 149 115 30 145 4 145 4
9297 Centrumutv Bergslagsv. etapp 1 14 600 0 14 600 1 721 12 112 13 834 766 15 334 -734
9298 Centrumutv Bergslagsv etapp 2*) 1 050 0 1 050 683 1 871 2 554 -1 504 28 050 -27 000
9399 Upprustn bef lekplats 2021 0 500 500 0 200 200 300 500 0
Offentliga miljöer 17 243 500 17 743 2 580 14 587 17 167 576 45 473 -27 730
*) År 2022 omfördelas 27 mnkr till ombyggnad av Bergslagsvägen etp 2 från exploateringsmedel boende och näringsliv till förfogande
 samt från offentliga miljöer till förf.

1703 Samhällsskydd till förfogande 500 0 500 0 0 0 500 500 0
9159 IVPA - fordon 1 000 0 1 000 153 589 742 258 1 000 0
9391 Räddningsfordon 2021 0 6 000 6 000 0 105 105 5 895 6 000 0
Samhällsskydd 1 500 6 000 7 500 153 694 847 6 653 7 500 0

Verksamhetens investeringar 1 041 1 676 2 717 0 88 88 2 629 2 717 0

Sektor samhällsbyggnad totalt 136 264 152 184 288 448 20 534 34 706 55 240 233 209 317 383 -28 935

SEKTOR UTBILDNING
Verksamhetens investeringar 0 3 576 3 576 0 2 470 2 470 1 106 3 576 0

Sektor utbildning totalt 0 3 576 3 576 0 2 470 2 470 1 106 3 576 0

SEKTOR VÅRD OCH OMSORG
Verksamhetens investeringar 1 375 3 150 4 525 183 1 124 1 308 3 217 4 525 0

Sektor vård och omsorg totalt 1 375 3 150 4 525 183 1 124 1 308 3 217 4 525 0

PÅGÅENDE INVESTERINGAR 142 743 161 651 304 394 20 821 38 653 59 474 244 920 333 329 -28 935

333



 

 

 

 

 
 

 

 

Rapportering 
investeringar 
årsbokslutet  
2021-12-31 
 

 
 

  

334



Finspångs kommun, Investeringsredovisning årsbokslutet 2021-12-31 2(13) 

Innehållsförteckning 
1 Alla investeringar ............................................................................................................. 3 

1.1 Ledningsstab ....................................................................................................................... 3 

1.2 Samhällsbyggnad ................................................................................................................ 4 

1.3 Sektor utbildning ............................................................................................................... 11 

1.4 Vård och omsorg ............................................................................................................... 12 

1.5 Social omsorg ................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

335



Finspångs kommun, Investeringsredovisning årsbokslutet 2021-12-31 3(13) 

1 Alla investeringar 

1.1 Ledningsstab 
Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Offentliga miljöer  Löparbanor ny beläggning samt 
ommålning 

0% 2020-01-31 2022-06-30 

 Servicehus Grosvads Camping (pr 
9158) 

6% 2019-05-14 2022-12-31 

Det behöver göras en planändring på campingen för att kunna utveckla området, vilket 
är på gång. Marken är just nu prickmarkerad vilket gör att inga byggnader kan uppföras 
på området. På grund av denna förändring behövs mer tid för att skapa servicehuset.  

 Frisbeegolfsbana Arena Grosvad 
(9294) 

96% 2020-05-01 2021-12-31 

Infrastruktur      

Fastigheter  Omklädningsrum Arena Grosvad (pr 
1853) 

100% 2016-10-07 2021-12-30 

 Möbler ombyggnation kommunhuset 
(pr 9299) 

100% 2020-06-12 2021-12-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E-handel (pr 1977) 25% 2016-10-07 2022-12-31 

Projektarbetet med att införa en inköpsorganisation och e-handel (marknadsplatsen) 
påbörjades under hösten 2021. E-handel innebär ett förändrat arbetssätt och innebär i 
stora delar en verksamhetsutveckling. E-handel kräver en tydlig inköpsorganisation och 
beslut om detta har tagits på KLG. E-handelsprojektets "analys och design" fas är klar.  

 Nytt röstnings- och högtalarsystem 
Sessionssalen (pr 9201) 

86% 2018-02-09 2022-04-30 

Vi har skrivit avtal med leverantör av systemet som medger inspelning, livesändning, 
votering, närvarokontroll och övriga mötesfunktioner till framförallt kommunfullmäktige. 
Vi har beställt teknisk utrustning som inte levererats på grund av leveransproblem. Men 
beräknas komma under våren - 22.  

 Digitalisering av föreningsregister (pr 
9075) 

88% 2018-06-05 2022-06-30 

Återstående medel för detta projekt har förts över till 2022 eftersom det inte har slutförts. 
Det som återstår är att fixa till en automatisk utbetalningsfil från föreningsservice till 
Raindance. Vi ska även inkorporera lotteriregistreringar och redovisningar in i 
föreningsservice och för detta behövs en särskild modul för att kunna signera och 
underteckna digitalt. Detta utreds just nu mellan E-srv och IT-enheten. 

 Ny uppdaterad version av Public 360 
(pr 9076) 

35% 2018-06-05 2022-12-31 

Förberedelser pågår för uppgradering till ny version under 2022. 

 Nya stratsyslicenser (pr 9079) 89% 2018-06-05 2022-12-31 

Det finns medel kvar för inköp av ytterligare licenser. Detta görs när behov uppstår. 

 Sektorsgem investeringsmedel till 
förfogande (pr 1717) 

96% 2019-01-01 2022-12-31 

 Sektorsgemensamma IT-
investeringar till förfogande (pr 9132) 

88% 2019-01-01 2022-12-31 

 Storbildsutrustning arbetsrum (pr 
9247) 

100% 2020-03-26 2021-08-17 

 Stratsyslicenser 2020 (pr 9248) 35% 2020-03-26 2022-12-31 

Inköp av licenser görs när behov uppstår och delavslut av investeringsmedel görs 
löpande. 

 Möbler lokalflytt (pr 9249) 100% 2020-03-26 2021-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 

 System för e-tjänstekort (pr 9250) 0% 2020-03-26 2021-09-21 

 Wärna Go 2020 - överförmyndarens 
verksamhet (pr 1633) 

100% 2020-08-01 2021-04-30 

 Elevsystem Kulturskolan (pr 9475) 0% 2022-01-24 2022-04-30 

Beräknas klart under vt-22 

 Nytt ÄHS-21 (pr 9369) 25% 2020-12-31 2022-12-31 

Det nuvarande avtalet med Public 360 har förlängts ett halvår för att säkra processen 
med att ha ett nytt (eller nygammalt) system på plats innan nuvarande avtalstid löper ut. 
En arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett underlag som ska gå ut för avrop. 
Arbetsgruppen har träffat olika leverantörer i förhandsdialoger och fått dokument- och 
ärendehanteringssystem demonstrerat. 
Olika referensgrupper har haft workshops och tillsammans inkommit med önskemål 
utifrån nuvarande systems förtjänster och brister. 
Utifrån den tidsplan som arbetsgruppen tagit fram så ska vi ha upphandlat och skrivit 
avtal till årsskiftet. Införande projekt sker Q1 2022 så projektmedlen kommer att 
behövas in på 2022 

 Digitalisering Biblioteket (pr 9476) 0% 2021-12-01 2022-06-30 

Beräknas klart under våren 2022 

 Idrottsinventarier Arena Grosvad (pr 
9368) 

0% 2020-12-31 2022-12-31 

Efter beslut i kommunfullmäktige att förvaltningen tar tillbaka drift och skötsel av Arena 
grosvad och idrottsplatser i och utanför tätort är detta ett uppdrag som behövs göras i 
den förvaltningen som får uppdraget att ansvara för drift och skötsel.  

 Grustennisbanor Grosvad -2021 (pr 
9387) 

10% 2021-01-01 2022-03-31 

Upphandlingen av detta har precis påbörjats och projektet kommer pågå in i 2022.  

 Stängsel Arena Grosvad (pr 9469) 100% 2021-08-01 2021-12-31 

1.2 Samhällsbyggnad 
Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploateringy 
 
 
 
 
 
 
 

 Lärkvägen (pr 1487) 99% 2011-11-23 2021-12-31 

Beläggningsarbeten har genomförts sommaren 2020 (i samband med att planerade 
fjärrvärmearbeten slutförs) vilket utgjorde den sista delen i exploateringsprojektet. 
Underlag för slutredovisning håller på att tas fram. 

 Industriområde Hårstorp (pr 1273) 90% 2007-02-28 2023-12-31 

Utbyggnadsområde för industriverksamhet enligt beslut i KF. Ursprungligen fanns åtta 
tomter till försäljning, återstår en tomt att försälja. Beläggningsarbeten återstår på del av 
sträckan. 

 Sundsvägen exploatering 0% 2017-05-24 2024-12-31 

Exploatering ej påbörjad. Detaljplan bedöms kunna antas under slutet av år 2021. 
Saknas beslut om genomförande och budget. 

 9397 Dalsberg exploatering 9% 2017-05-24 2024-12-31 

Exploatering ej påbörjad. Detaljplanen har antagits under år 2020 men har överklagats 
och beslut om antagande har upphävts. Omarbetning av detaljplanen pågår. Byggstart 
förväntas tidigast kunna ske under 2022. 

 Exploatering för boende och 
näringsliv - Till förfogande (pr 1700) 

50% 2018-02-12 2022-12-31 

Detta är en regleringspost för nya exploateringsprojekt efter beslut av KS. Detta 
"projekt" reglerar även tillkommande och avgående arbeten i samtliga pågående 
exploateringar. Projektet avslutas när samtliga projekt som varit kopplat till detta 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
Exploatering 

avslutats samt slutredovisats men redovisas inte på annat sätt i denna miljö. 

 Försäljn. Hårstorp 1:1 FTV (pr 9217) 99% 2020-06-01 2022-07-01 

Försäljning har beslutats och genomförts men fastighetsreglering har inte kunnat 
genomföras då detaljplanearbete pågår för den aktuella fastigheten Fastighetsreglering 
beräknas kunna genomföras under 2022. 

 9335 Exp Grosvad 1:3 0% 2021-01-01 2025-12-31 

Projektet har inte påbörjats. Detaljplan förväntas antas under början av 2022. 

 Strategiska Markköp 100% 2021-01-01 2021-12-31 

Lotorp 3:26 har köpts in till kommunen. 

 9153 Korsning 
Gronvägen/Norralundsv 

99% 2021-01-01 2021-12-31 

Projektet är färdigställt med slutredovisning till TRV och KS återstår. 
 9466 Väg till LSS-boende 85% 2021-07-01 2022-06-30 

Anläggande av väg har genomförts under hösten 2021. Återstår att genomföra 
beläggningsarbeten. 

 9330 Köp Lotorp 3:26 98% 2021-01-01 2021-12-31 

Köp är genomfört under 2020. Återstår slutredovisning till KS. 

 
 
 
 
 
 
 
Klimat och miljö 

 Ölstadsjön (pr 1628) 40% 2014-01-01 2022-12-31 

Den 14 maj 2019 meddelade mark och miljödomstolen att ansökan om upphävande av 
markavvattningsföretagen har gått igenom och att de är upphävda. Diskussioner förs 
med lantmäteriet om fastighetsreglering av de diken som finns i reservatet så att alla 
kan ägas av kommunen. Överenskommelse har träffats med samtliga delägare och 
lantmäteriet har utfört en fastighetsreglering. Besked inväntas på den ansökan om 
vattenverksamhet som handläggs av mark- och miljödomstolen. 

 Publika laddningsstationer elbilar (pr 
1913) 

100% 2016-01-01 2022-12-31 

Projektet är klart och ska slutredovisas. 

 Klimat- och miljöanpassning - Till 
förfogande (pr 9063) 

96% 2018-02-12 2022-12-31 

Detta är en regleringspost för oförutsedda  eller ofördelade investeringar som uppstår. 
Detta "projekt" reglerar även tillkommande och avgående arbeten i pågående 
investeringar. Projektet avslutas när samtliga projekt som varit kopplat till detta avslutats 
samt slutredovisats. Då alla projekt för 2021 ännu ej avslutades flyttades dessa medel 
med till 2022. 

 Solceller kommunala fastigheter (pr 
9154) 

60% 2018-01-01 2022-12-31 

Samlingsprojekt kommunala fastigheter. 
Installation av solceller har prövats i samband med planering av ny förskola i Lotorp. 
Projektgrupp har bildats och solels plan har processats. Akivitetsplan är under 
framtagande. Fastighet prövar vid varje ombyggnad/nybyggnad lämpligheten att tillföra 
solceller.  

Offentliga miljöer  Lekplatser (pr 1564/pr 9240) 100% 2016-10-07 2021-12-31 

Inventering utförd i augusti efter genomförd besiktning under våren. Viss lekutrustning 
behöver tas bort och ersättas. Lekplatserna behöver kompletteras med skyltar vilket har 
genomförts under år 2020. Projektet ska avslutas. 

 Skateboardpark (pr 1578) 100% 2017-05-24 2021-03-31 

Anläggningen är färdigställd och slutredovisad i KS.   

 Lekplats Bruksparken (pr 9123) 100% 2018-02-09 2021-03-31 

Genomförande av åtgärder för att utveckla och tillgänglighetsanpassa lekparken i 
Bruksparken har genomförts under våren/sommaren 2020. Slutredovisning av projektet 
till KS är klar. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Ny lekplats Östra Hårstorp (pr 9122) 100% 2019-01-01 2021-03-31 

Anläggande av lekplats har genomförts och slutredovisats till KS. 

 Ny lekplats västra Finspång 100% 2019-01-01 2021-12-31 

Projektet fanns i plan men har utgått. 

 Offentliga miljöer - Till förfogande (pr 
1702) 

91% 2018-02-12 2022-12-31 

Detta är en regleringspost för oförutsedda reinvesterings samt större akuta 
underhållsinsatser som uppstår. Detta "projekt" reglerar även tillkommande och 
avgående arbeten i samtliga investeringar för offentliga miljöer. Projektet avslutas när 
samtliga projekt som varit kopplat till detta avslutats samt slutredovisats. 
Då alla projekt för 2021 ännu ej avslutades flyttades dessa medel med till 2022. 

 Konstgräsplan Lotorp (pr 9049) 100% 2017-05-24 2021-04-30 

Huvudstudie för föroreningssituationen i Lotorp har genomförts. Återstår omfattande 
saneringsåtgärder av området innan en eventuell konstgräsplan kan anläggas. Som 
temporär åtgärd har översta ytan av A-planen sanerats och en gräsplan har anlagts för 
att temporärt möjliggöra användning av A-planen. Den temporära lösningen förväntas 
kunna användas under en 3-års-period i avvaktan på att större saneringsåtgärder ska 
kunna komma till stånd. Slutredovisning till KS har genomförts. 

 Utökad vårdcentral -infrastruktur 10% 2020-01-01 2021-12-31 

Planerade åtgärder avser ombyggnation av Bergslagsvägen till gångfartsområde samt 
återställning av allmänna gator i anslutning till vårdcentrum som använts för byggtrafik 
under byggtiden. 

 Upprustning befintlig lekplats 2020, 
2021 (pr 9235, 9399) 

74% 2020-04-07 2022-12-31 

Arbetet med att byta ut lekutrustning pågår. Under 2021 har upprustning skett i 
Svälthagens och Fallas lekplatser. 

 Centrumutveckling Bergslagsvägen 
Etapp 1 

91% 2020-09-01 2022-05-31 

Anläggande av gångfartsområde färdigställdes under hösten 2021. Ekonomisk 
redovisning och genomgång av ekonomi med entreprenören pågår. Utifrån de 
störningar som varit i projektet finns risk att budget har överskridits. 

 Centrumutvecklin Bergslagsvägen 
etapp 2, projektering 

10% 2021-09-01 2022-12-31 

Projektet är under upphandling. Anläggande beräknas påbörjas i mars 2022. 

Samhällsskydd  IVPA-fordon (pr 9159) 75% 2019-01-01 2022-03-31 

Försenad på grund av Covid-19, bilen finns nu på plats hos påbyggaren och vi hoppas 
få den levererad snart. 

 Basbil räddningstjänsten (Pr 9391) 0% 2020-01-01 2022-03-31 

Projektet är försenat på grund av leveransförseningar från fabriken. 

 Samhällsskydd - Till förfogande (pr 
1703) 

60% 2018-02-12 2022-12-31 

Detta är en regleringspost för övriga projekt inom denna projektportfölj. Då alla projekt 
för 2021 ännu ej avslutades flyttades dessa medel med till 2022. 

Infrastruktur  9328 Gång och cykelvägar -2019 80% 2021-09-01 2022-12-31 

Samlingsprojekt för utveckling av gång- och cykelvägnätet. 

 Nytt Hpl Skatglädjen- Hårstorp 0% 2021-11-01 2022-12-31 

Genomförande sker under år 2022. Statlig medfinansiering. 

 Asfaltering 2021 80% 2021-01-31 2022-06-30 

Arbete med årets beläggningsarbeten har färdigställts. Återstår att slutredovisa projektet 
till KS. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 GC- Nytt hpl Storängsskolan (pr 
9404) 

0% 2022-01-21 2022-12-31 

Genomförande sker under år 2022. Statlig medfinansiering. 

 9402 GC-väg viggestorp fr v 215 0% 2021-01-01 2021-12-31 

Kommande projekt, statsbidrag har beviljats. Beslut om tilldelning av medel saknas 
(markerad som X) 

 9404 Nytt hpl Gröna vägen 0% 2021-01-01 2021-12-31 

Kommande projekt, statsbidrag har erhållits för genomförande. Beslut om tilldelning av 
medel saknas (markerad som X) 

 9405 Nytt hpl Skatglädjen- Hårstorp 0% 2021-01-01 2021-12-31 

Kommande projekt, statsbidrag har erhållits för genomförande. Beslut om tilldelning av 
medel saknas (markerad som X) 

 Asfaltering 2020 (pr 9232) 100% 2020-04-07 2021-02-28 

Beläggningsarbeten har färdigställts och slutredovisats. 

 Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523) 16% 2012-02-27 2022-12-31 

Utifrån genomförd trafikutredning för Metallen och trafikmätningar planeras för 
trafiksäkerhetsåtgärder i Sjöviksområdet. Åtgärder planeras genomföras för att öka 
tryggheten i gatunätet, vid Metallen och Fogdevägen. 

 9406 RV51- Skäggebyv. 
korsningsåtg 

0% 2021-01-01 2022-12-31 

Utredning av åtgärdsförslag i korsningen har inte ännu påbörjats. 

 Trafiksäkerhetsåtgärder 2020,2021 
(pr 9233, pr 9401) 

80% 2020-04-07 2022-12-31 

Statlig medfinansiering för anläggande av 2 tillgänglighetsanpassade passager i 
området Nyhem har erhållits. Åtgärder har genomförts på Östermalmsvägen och i 
Nyhem. 9233 ska avslutas i KS. Ytterligare åtgärder finns inplanerade under 2022. 

 Reinvesteringar broar 2020, 2021 (pr 
9234, pr 9400) 

80% 2020-04-07 2022-12-31 

Underhåll av broar enligt framtagen underhållsplan för 2021 har inte hunnits 
färdigställas under året men inplanerade åtgärder genomförs under 2022. 

 Parkeringsstrategi 30% 2020-04-07 2022-12-31 

Avvaktar politiskt beslut om taxa och införande av parkeringszoner. Avser införande av 
skyltning och lösningar för betalning av parkeringsavgifter. Investering i 2 
parkeringsautomater och förbättrad utmärkning av parkering har genomförts utifrån de 
beslut om avgift som fattats på 2 parkeringsplatser. 

 Anpassning busshållplats 
Bävervägen & pendlarparkering (pr 
1865) 

100% 2016-01-01 2021-02-28 

Projektet är slutfört, Underlag för slutredovisning till kommunstyrelsen har tagits fram 
och beslutats. 

 GC-väg Melby medfinansiering 0% 2020-04-07 2024-12-31 

Projektet ligger vilande i avvaktan på Trafikverkets interna beslut. Avsiktsförklaring med 
Trafikverket är tecknad. 

 Renovering av Hällestadbron (pr 
9176) 

99% 2019-05-28 2022-06-30 

Projektet är genomfört och har slutbesiktigats. Återstår slutredovisning av projektet till 
kommunstyrelsen. 

 Cykelfrämjande insatser (pr 1866) 40% 2016-10-07 2022-12-31 

Planering pågår för genomförande av bland annat cykelvägvisning, cykelparkeringar, 
ytterligare pumpar och cykelräkningsutrustning. Aktiviteter planeras samordnas med 
andra projekt som tex vårdcentrum och utveckling av centrum och torget. Cykelräknare 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
har under våren 2020 satts upp i anslutning till Bergslagsbron. Under 2021 har 
cykelräknare köpts in. 

 Tillgänglighetanp. av busshållplatser 
2020, 2021 (pr 9260, pr 9403) 

55% 2020-04-07 2022-12-31 

Planering pågår för hållplatsläge vid Missionskyrkan 2022. Projekt 9260 är på gång att 
slutredovisas till KS. 

 Pendlarparkering Mellangrind (pr 
9227) 

10% 2020-04-07 2022-12-31 

Projektering har genomförts av hpl och pendlarparkering men Trv har inte godkänt 
utformning. Diskussion pågår om projektet endast ska omfatta hållplatsläge. 

 Vårdcentrum nya hållplatslägen 0% 2020-04-07 2021-12-01 

Ingen lämplig plats för anläggande har hittats. I överenskommelse med Ötraf ligger 
projektet vilande i avvaktan på att Bergslagsvägen övertas av kommunen. 

 GC-väg Norrmalm- Lillängens 
förskola/ Högalid (9127) 

99% 2020-04-07 2022-12-31 

Statlig medfinansiering för gc-väg Norrmalm har erhållits. Anläggande genomfördes 
under hösten 2021 och slutredovisning återstår. 

 Passage riksväg 51 vid 
Vibergarondellen (pr 1870) 

99% 2016-01-11 2022-06-30 

Kommunal medfinansiering. Projektet är färdigställt och har slutredovisats till TRV. 
Återstår slutredovisning till KS. 

 GC-väg Butbro brodel (pr 1565) 100% 2016-01-11 2021-04-30 

Projektet är färdigställt och har slutredovisats till kommunstyrelsen. 

 Mattias Kaggs väg 0% 2017-05-24 2022-12-31 

Objektet hänger ihop med kommunens centrumutveckling. Objektet har flyttats till 2022 
eftersom omfattningen och behovet bör tydliggöras. 

 Trygghet GC-väg under 51:an mot 
Nyhem (pr 1711) 

99% 2018-01-10 2021-06-30 

Projektet är genomfört och klart. 

 Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712,9329) 90% 2018-01-10 2022-12-31 

Medfinansiering av tillgänglighetsanpassning av hållplatsläge Gronvägen har erhållits. 
Byggnationen färdigställdes under hösten 2020. Slutredovisning till Trafikverket skett 
under dec 2021. Löpande åtgärder planeras. 

 Busshållsplats Willys (pr 1713) 10% 2018-01-10 2021-12-31 

Tillfälligt hållplatsläge färdigställt. Tillgängliga medel i projektet har inte räckt till 
föreslagen åtgärd. Projektet skulle kunna genomföras genom omfördelning av befintliga 
investeringsmedel. Enligt önskemål från Östgötatrafiken avvaktas med projektet tills 
utredning om kollektivtrafikstråk har genomförts. 

 Strandpromenad Engelska parken (pr 
1714) 

30% 2018-01-10 2022-12-31 

Vissa upprustningsåtgärder har genomförts av gångväg och utmed vatten. Utredning 
pågår för genomförande av åtgärder på både Siemens del av Engelska parken och 
kommunens angränsande mark. Möten är inbokade med Siemens för att diskutera 
gränsdragning, skötsel och gemensam upprustning av området. 

 Trafiksäkerhet Sundsvägen 0% 2018-02-09 2022-12-31 

Detaljplanearbete för Sundsvägen pågår och åtgärder på Sundsvägen är inplanerade 
att ske i samband med att aktuell detaljplan vunnit laga kraft. 

 GC-väg Kolstad Rv 51 (pr 9083) 99% 2018-05-21 2022-06-30 

GC-väg Kolstad har anlagts och projektet är i slutskedet. Slutredovisning är inlämnad till 
Trafikverket under december, slutredovisning till kommunstyrelsen återstår. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Infrastruktur för 
fastighetsinvesteringar i centrum 

0% 2019-01-01 2022-12-31 

Projektet har ännu inte startats upp. 

 Infrastruktur - Till förfogande (pr 
1704) 

80% 2018-02-12 2022-12-31 

Avsedd som riskreserv tills samtliga projekt färdigställts samt slutrapporterats. Då alla 
projekt ännu ej avslutades flyttades dessa medel med till 2022. 20 mnkr avsätts till 
Bergslagsvägen etapp 2 enligt beslut KF 15/12 år 2021. 

 Personalparkering Högby 1:2 (pr 
1989) 

99% 2013-10-23 2022-06-30 

Anläggande av parkeringen färdigställdes under oktober 2020. Slutredovisning till KS 
återstår. Sista fakturan inkommit januari 2022 

 GC-väg till skolor 80% 2019-01-01 2022-12-31 

Utredning av prioriterat uppdrag om inventering av GC-vägar till skolor är i slutfasen och 
kommer att redovisas till KS innan åtgärder till KS föreslås. 

 GC-väg Sjövik (pr 9126) 99% 2019-04-16 2022-06-30 

Statlig medfinansiering har erhållits och anläggande av gc-vägen är klar. 
Slutredovisning till Trafikverket är klar men KS återstår. 

Fastigheter  Förbättringar receptionen (pr 1904) 99% 2016-10-07 2020-09-30 

Projekt slutfört och slutredovisning pågår. 

 Reinvesteringar, underhåll och 
verksamhetsanpassningar 

100% 2020-01-01 2021-03-31 

Detta är 2021 år investeringsmedel för energiförbättrande åtgärder, åtgärder föranledda 
av myndighetsbeslut såsom tex ventilation, tillgänglighetsanpassningar, mm. Samtliga 
åtgärder avrapporteras genom delegationsbeslut till KS. 

 Jourboende (pr 9270) 20% 2020-04-20 2021-03-31 

Verksamhet i Ekkällan pågår. Framtida etablering för verksamheten utreds. Då 
verksamheten har en lokal är denna utredning inte prioriterad för närvarande då ett stort 
arbete pågår med såväl nya skolor som ett nytt SÄBO mm. 

 Ombyggnation kommunhus 2020 (pr. 
9295) 

99% 2020-05-26 2021-02-28 

Byggnationen är färdigställd och slutredovisning pågår. 

 Reinvest: Ljusfalls skola 
ventilationsbyte (pr 9135) 

0% 2019-02-01 2021-12-31 

 Köp byggnad Översätter 1:5 (pr 
9296) 

100% 2020-06-05 2021-05-31 

Köp av byggnad Översätter 1:5 avser butiken som Sonstorps livs bedrivit verksamhet. 
Köpet är genomfört rivning är genomförd. Projektet kostnadsförs inte som investering 
varför ingen slutredovisning kommer att ske. 

 Köp Arbetsmarknadsenheten 99% 2021-03-01 2021-03-01 

Köp av arbetsmarknadsenhet är genomfört och lagfart är uttagen. Slutredovisning 
kvarstår. 

 Köp Lasarettet 99% 2021-03-31 2021-03-31 

Enligt köpeavtal med regionen har kommunen förvärvat fastigheten Lasarettet 1. Köpet 
är slutfört och lagfart är uttagen. Slutredovisning pågår. 

 Uppdatering trådlösa nät (pr 9113) 0% 2018-01-01 2021-12-31 

Projektet avvaktar de skolutredningsprojekt som utreds för närvarande. Vissa 
kompletteringar har skett i de nuvarande lokalerna utifrån behov. 

 Nyhemsskolan särskola 0% 2021-01-01 2021-12-31 

Projektet är avbrutet i avvaktan på resultatet av en pågående lokaliseringsutredning. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Viggestorp renovering Kungsörnen 99% 2021-01-01 2021-12-31 

Projektet är slutfört och klart. Slutredovisning kvarstår. 

 Autolarm fsk/ skolor 5% 2021-01-01 2021-12-31 

Samtliga fastighet uppfyller de regler som finns för respektive verksamhet. Fastigheter 
kan förses med olika former av automatlarm om verksamheterna beställer och bekostar 
detta. En prövning av ambitionsnivå för kommunens fastigheter kommer även att ske i 
nästa handlingsplan för uppfyllande av LSO (Lagen om skydd mot olyckor). 

 Bergska skolan samlad 
gymnasieskola 

0% 2021-01-01 2022-12-31 

Fastighetsenheten avvaktar sektor utbildnings gymnasieutredning. Utredning beräknas 
var klar under 2022. . 

 Glasbruket värmekulvert 99% 2021-08-01 2021-12-31 

Projektet är slutfört och klart. Slutredovisning återstår. 

 Underhåll: Aluceum renovering omkl 
(pr 9143) 

99% 2019-02-01 2019-12-31 

Projektet är slutfört och klart. Slutredovisning pågår. 

 Cykelgarage 99% 2021-08-01 2021-12-31 

Projektet är slutfört och klart. Slutredovisning återstår. 

 Miljöutvecklingspott Hårstorp Led-
armaturer 

100% 2021-08-01 2021-12-31 

 Förstärka badhus livslängd 5% 2021-01-01 2022-12-31 

Analys pågår avseende underhåll. Medel kommer att äskas för en genomlysning av 
byggnadernas standard och teknisk status inför den kommande upphandlingen av 
fritidsverksamhet.. Utredningen får visa vilka åtgärder som måste prioriteras. 
Reinvesteringsplan får upprättas utifrån önskad livslängd, kvalitet samt kostnad. 

 Maskinhall Grosvad 0% 2021-01-01 2022-12-31 

Projektet avvaktar startbesked utifrån besked om upphandling med ny/gammal 
avtalspart av badverksamheten. 

 Stationshuset (pr 9152) 99% 2019-01-01 2021-04-30 

Underhållsåtgärder vidtagna i fastigheten inför inriktningsbeslut. Projektet är avslutat 
och slutredovisning återstår. 

 Utredning: Utbyggnad Hällestad (pr 
9221) 

20% 2019-09-01 2022-02-28 

En upphandling genomfördes under 2021 men med ett resultat som vida översteg den 
tilldelade budgeten. En orsak till anbudet var en extraordinär prisutveckling, osäkerhet 
på marknaden men även mer verksamhetsbehov än vad som rymdes i 
investeringsmedlen. Ett omtag har gjorts med en minskad omfattning i en ny 
anbudsförfrågan, En inbjudan har gått ut till ett flertal entreprenörer för att väcka intresse 
för Finspångs bygg- och exploateringsprojekt i allmänhet och Hällestadgårdens 
ombyggnation i synnerhet.  

 Lotorps förskola (pr 9149) 33% 2019-09-01 2023-07-14 

Detaljplan är klar upphandlingen är genomförd efter ett omtag. Avtal är skrivet och ett 
första spadtag tas i Lotorp den 7/2.  

 Grosvadköket (pr 9222) 15% 2018-02-12 2022-12-31 

Projektet är en del skolutredningen som bedöms återrapporteras under våren 2022. En 
teknisk besiktning beställd till köket då det gått 5 år från den senaste statusutredningen 
gjordes i köket av Vallonbygden. 

 LSS-boende (pr 9211) 40% 2018-02-12 2022-12-31 

Byggnation pågår och beräknas slutföras till 1/10 2022. 

 Äldreboende 5% 2019-01-01 2022-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Behovsbeskrivning finns framtagen från sektor vård och omsorg. Ett aktivt samarbete 
pågår mellan Fastighets- och Planeringsavdelningarna för att hitta en gynnsam lösning 
för etablering av såväl bostäder samt en byggnation av ett nytt SÄBO på det gamla 
lasarettsområdet. 

 Fastighetsinvesteringar - Till 
förfogande (pr 1705) 

50% 2018-02-12 2022-12-31 

Detta är en regleringspost för oförutsedda reinvesterings samt större akuta 
underhållsinsatser som uppstår. Detta "projekt" reglerar även tillkommande och 
avgående arbeten i samtliga fastighetsinvesteringar. Projektet avslutas när samtliga 
projekt som varit kopplat till detta avslutats samt slutredovisats. 8 Mkr har genom ett KS 
beslut tillförs till Lotorps förskola då samtliga 5 anbud översteg den tidigare beslutade 
projektbudgeten. 
Då alla projekt för 2021 ännu ej avslutats flyttades dessa medel med till 2022.  

Verksamhetens 
investeringar 

 9243 Köksutrustning 2020 
måltidservice 

100% 2020-03-26 2021-12-31 

 9244 Nytt kostdata system 2020 83% 2020-03-26 2022-03-31 

Upphandling klart, tilldelningsbeslut skickat. klart Q1 2022. 

 Köksutrustning 2021 (pr 9376) 100% 2021-01-01 2022-03-31 

Denna sker löpande och vi har avvaktat framtida beslut för Grosvad. 
Kvarvarande medel flyttas över till 2022. 

 IT stöd hemtjänst (pr 9378) 90% 2021-01-01 2022-03-31 

Arbetet med implementering av ett nytt digitalt planeringssystem har skett under hösten. 
Förlängs med utvärdering under vQ1 2022. 

 Lokalvårdsutrustning-21 (pr 9377) 81% 2021-01-01 2022-06-30 

 Lokalvårdsutrustning (pr 9245) 100% 2021-01-01 2021-12-31 

 Utbyte taxametrar (pr 9375) 100% 2021-01-01 2021-11-17 

 Reg rökskydd Rtj-2021 (9371) 100% 2021-01-01 2021-12-31 

Vi fick prioritera om vilket gjorde att det här projektet inte fick något medel. 

 Luftvärmepump Rtj (pr 9372) 100% 2021-01-01 2021-12-31 

 Slang Rtj (pr 9373) 72% 2021-01-01 2022-03-31 

 It servrar larm Rtj (pr 9374) 100% 2021-01-01 2021-12-31 

 Larmkläder Rtj (pr 9392) 100% 2021-01-01 2021-12-31 

 Handenhet mätutrustning (9384) 100% 2021-01-01 2021-12-31 

 GPS-enhet mätutrustning (9385) 100% 2021-01-01 2021-12-31 

1.3 Sektor utbildning 
Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Verksamhetens 
investeringar 

 Klassrum och kapphallar RoH (pr 
9282) 

100% 2020-05-01 2021-02-28 

 IT-investeringar (pr 9352) 100% 2021-02-01 2021-12-31 

 Inventarier och utemiljö RoR (pr 
9390) 

20% 2021-03-01 2021-12-31 

 Inventarier Nyhem F-6 100% 2021-02-01 2021-12-31 

 Inventarier Grosvadsskolan (pr 9301) 100% 2020-06-01 2021-03-31 

 Inventarier särskolan (pr 9354) 91% 2021-02-01 2022-02-28 

Försenad bör bli klar i början av 2022 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Inventarier Sektor utbildning (pr 
9303) 

100% 2020-06-01 2021-03-31 

 IT-investeringar särskolan (pr 9355) 100% 2021-02-01 2021-12-31 

 Fysisk miljö RoR (pr 9321) 100% 2020-07-01 2021-02-28 

 Rektorsområde BoS (pr 9356) 14% 2021-02-01 2022-07-31 

Slutförs sommaren 2022 

 RoN Klassrum och kapphallar (pr 
9357) 

60% 2021-02-01 2021-12-31 

 RoG Utemiljö (pr 9358) 89% 2021-02-01 2022-02-28 

 RoG Låssystem (pr 9359) 95% 2021-02-01 2022-02-28 

 RoG Klassrum och kapphallar (pr 
9366) 

100% 2021-02-01 2021-12-31 

 RoL Inventarier (pr 9367) 14% 2021-02-01 2022-07-31 

 FSK E utemiljö (pr 9414) 0% 2021-04-01 2022-07-31 

 FSK F Utemiljö (pr 9413) 35% 2021-04-01 2022-07-31 

 FSK A utemiljö (pr 9412) 0% 2021-04-01 2022-07-31 

 RoS Inventarier (pr 9416) 93% 2021-04-01 2022-02-28 

 RoS Utemiljö (pr 9417) 80% 2021-04-01 2022-05-31 

 Lokaler centralt (pr 9459) 91% 2021-05-01 2022-02-28 

 Centralt miljö ( pr 9460) 100% 2021-05-01 2021-12-31 

 Viggestorpsskolan inventarier (pr 
9463) 

100% 2021-06-01 2021-12-31 

 Bergska skolan (pr 9464) 0% 2021-06-01 2021-12-31 

Uppgick ej till ett basbelopp 

 RoH Inventarier (pr 9467) 50% 2021-08-01 2022-03-31 

1.4 Vård och omsorg 
Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Verksamhetens 
investeringar 

 Digitala nyckelskåp (pr 9059) 5% 2018-01-01 2022-03-01 

Hemtjänstenheterna ska köpa in 4 digitala nyckelskåp. Projektet har blivit försenat och 
nyckelskåpen upphandlas under 2021, investeringen sker 2022. 

 IT-investeringar 2019 VO (pr 9185) 50% 2019-09-01 2022-12-31 

Ett avtal finns för avrop av moduler för Lifecare. Under 2021 har följande moduler 
avropats och implementerats: Lifecare myndighet, lifecare avvikelsehantering, lifecare 
meddelande och lifecare utförare. Ytterligare moduler (LMO, HSL, avgifter mfl) kommer 
avropas under 2022.  

 Avskärmning/skiljeväggar (pr 9256) 100% 2020-01-01 2021-07-31 

Skiljeväggar till HS-organisationen på Metallen har inhandlas under 2021. 

 Vård och omsorg larm (pr 9361) 10% 2021-01-01 2022-12-31 

 Möbler hemtjänst (pr 9362) 0% 2021-01-01 2022-06-30 

Avser Betaren och Högby hemtjänst 

 Möbler särskilt boende (pr 9363) 0% 2021-01-01 2022-06-30 

Avser Hällestadgården och Betaren 

 Spoldesinfektorer (pr 9364) 80% 2021-01-01 2022-06-30 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Medicinskåp (pr 9365) 0% 2021-01-01 2022-06-30 

 Digitala nyckelskåp (pr 9360) 10% 2021-01-01 2022-06-30 

 Automatiserade sängar (pr 9418) 100% 2020-01-01 2020-12-31 

 Inredning vårdcenter (pr 9254) 100% 2021-01-01 2021-07-31 

Klimat och miljö  Investering miljöutv.pott VO (pr 9302) 100% 2020-01-01 2020-12-31 

1.5 Social omsorg 
Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Verksamhetens 
investeringar 

 Ny modul Procapita IFO (pr 9252) 100% 2020-01-01 2021-11-30 

 Investeringar Björnkullen 2021 
(projnr. 9393) 

100% 2021-03-01 2021-09-30 

 Inventarier Hyttvägen 2021 (projnr 
9394) 

0% 2021-03-20 2022-06-30 

Klimat och miljö  Miljöpott 2020 elcyklar SO DV 100% 2020-05-01 2021-01-31 

 Miljöpott SO 2021 100% 2021-05-01 2021-12-31 
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Kommunstyrelsen  

Vision och viljeinriktning för Finspångs kommunala 
gymnasieskola  

Sammanfattning 
Finspångs gymnasieskola har under flera år gått med ett budgetunderskott bland 
annat till följd av ett lågt elevantal på vissa program. Finspångs gymnasieskola är 
utsatt för stor konkurrens, både från andra kommunala huvudmän och privata 
anordnare av gymnasieutbildningar. För att möta denna konkurrens har Finspångs 
kommun genom åren på olika sätt anpassat programutbudet. Däremot har ingen 
genomgripande översyn eller analys genomförts avseende möjligheten att skapa ett 
robust, flexibelt och ekonomiskt försvarbart programutbud som håller över tid.  

Sektor utbildning har tillsammans med uppföljningsgruppen fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att arbeta fram en vision och viljeinriktning när det gäller 
gymnasieutbildningar och utbildningsformer som håller över tid för Finspångs 
kommunala gymnasieskola. För kunna genomföra en genomlysning och analys av 
den kommunala gymnasieskolan så bygger utredningen på flera undersökande 
metoder och resultat från omvärldsbevakning (rapporter Skolverket, 
gymnasieutredning Regeringskansliet, regionalt utbud, samhällsutveckling, trender 
och yrkesprognoser), sökbilder och antagning (regionalt och lokalt), intervjuer 
(kommunala gymnasieskolor om marknadsföring och konkurrens) och enkäter 
(näringsliv och kommunala sektorer om kompetensbehov samt elever i åk 9 om 
deras gymnasieval). 

Slutsatser: 

• Den starkaste samhällsutvecklingen som sker är inom området hållbar
utveckling, som påverkar innehåll av utbildningar på universitet, högskolor
och yrkeshögskolor.

• Vid en analys av sökbilder lokalt och regionalt kan vi se att
Finspångselever vill läsa på hemmaplan i Finspång. De flesta eleverna
har valt att läsa på Bergska gymnasiet eller på Curt Nicolin gymnasiet.

• Enstaka elever väljer andra utbildningar i regionen, där ingen av
utbildningarna sticker ut.

• Skillnader mellan fördelning antagna elever årkurs 1, läsåren 20/21 och
21/22 för Bergska gymnasiets nationella program, är liten med totalt 4 färre
elever från 65 till 61.
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• Bergska gymnasiets nationella program har totalt i snitt över tre läsår 

(19/20, 20/21, 21/22) legat på 85% av antagna elevers förstahandsval, i 
jämförelse med Curt Nicolin gymnasiet som legat i snitt på 89%. 
 

• Inom regionen finns ett stort antal aktörer både privata och kommunala 
gymnasieskolor. Då antalet gymnasieplatser överskrider antalet elever som 
söker så är marknaden regionalt överetablerad. 

• Den lokala gymnasiemarknaden i Finspång är generellt uppdelad. 
Gymnasieskolorna har olika program i sitt programutbud, som då 
konkurrerar mer utifrån elevers intresse och val av program. 

• Intervjuade gymnasieskolor känner konkurrens antingen ifrån andra 
kommunala gymnasieskolor, privata aktörer eller konkurrens av större ort 
alt. trender i program. Flera svar visar på behovet att försöka förstå 
marknaden, bygga identitet och utveckla ledord eller nyckelord. 

• Intervjuade gymnasieskolor anpassar sin organisation efter elevantal och 
program, tänker resurseffektivt, oftast i förhållande till samverkan fler 
verksamheter. Konkurrensen framtvingar olika satsningar av 
utbildningsalternativ. 

• Den gymnasieskola som sticker ut i fråga om specialiseringar är Finspångs 
kommunala gymnasieskola, där man har fångat upp kommunens arbete med 
de globala målen i Agenda 2030 med en global profil. Denna profil 
påverkar även nyrekryteringar av lärare positivt. 

• Störst efterfrågan hos företagen mot praktisk gymnasial utbildning bl 
inom bygg, fordon och transport. 

• Stor efterfrågan på eftergymnasial utbildning hos kommunala sektorer 
främst inom samhällsvetenskap och ekonomi. 

• Elever åk 9 väljer i första hand program sedan inriktning därefter kurser – 
viktigt då hur ett gymnasieprogram profilerar och presenterar sig. 

• Fler elever väljer ett program som leder till högre studier än till jobb.  

• Under rubriken varför så återkommer fler elever till att de vill studera 
vidare oavsett val av yrkesprogram eller val av högskoleförberedande 
program. 

 

I slutet av utredningens finns en sammanfattning av alla slutsatser och förslag samt 
en diskussion om tänkbart scenario, om olika alternativ och om gemensamma 
lokaler för den kommunala gymnasieskolan i samverkan med vuxenutbildningen. 

 

Uppföljningsgruppen har arbetat fram följande förslag till vision och viljeinriktning 
samt med tillhörande strategier: 
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Vision och viljeinriktning 

Tillsammans genom nytänkande, öppenhet och samverkan! 

 

Strategier 

• att utveckla identitet och varumärke med en gemensam Global profil 
(hållbar utveckling), alt. att organisationen själv utvecklar. 

• en kvalitativ utbildning, där nöjda elever är de bästa ambassadörerna. 

• en robust, flexibel organisation och med samverkan Vuxenutbildning. 

• en ekonomisk försvarbar gymnasieskola med programutbud som håller över 
tid alt. är hållbart över tid. 

• en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera, kvalificerade lärare och 
annan personal med specifika kompetenser. 

• att utveckla samarbeten med regionen, universitet och högskola, näringsliv 
och kommun för framtidens arbetsliv, alt. för framtidens arbetsmarknad, alt. 
för framtidens arbetskraft. 

• är det självklara förstahandsvalet för kommunala gymnasieskolans nationella 
program. 

 

 
 
 
Förslag till beslut 

1. Att anta uppföljningsgruppens förslag till vision och viljeinriktning för 
Finspångs kommunala gymnasieskola med tillhörande strategier. 

2. Att förklara uppföljningsgruppens uppdrag avslutad. 
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Bilagor:  
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Sammanfattning 
Bakgrund, uppdrag och genomförande 

Finspångs gymnasieskola har under flera år gått med ett budgetunderskott bland annat till 
följd av ett lågt elevantal på vissa program. Finspångs gymnasieskola är utsatt för stor 
konkurrens, både från andra kommunala huvudmän och privata anordnare av 
gymnasieutbildningar. För att möta denna konkurrens har Finspångs kommun genom åren på 
olika sätt anpassat programutbudet. Däremot har ingen genomgripande översyn eller analys 
genomförts avseende möjligheten att skapa ett robust, flexibelt och ekonomiskt försvarbart 
programutbud som håller över tid.  

Sektor utbildning har tillsammans med uppföljningsgruppen fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att arbeta fram en vision och viljeinriktning när det gäller 
gymnasieutbildningar och utbildningsformer som håller över tid för Finspångs kommunala 
gymnasieskola.  

För kunna genomföra en genomlysning och analys av den kommunala gymnasieskolan så 
bygger utredningen på flera undersökande metoder och resultat från omvärldsbevakning 
(rapporter Skolverket, gymnasieutredning Regeringskansli, regionalt utbud, 
samhällsutveckling, trender och yrkesprognoser), sökbilder och antagning (lokalt och 
regionalt), intervjuer (fem kommunala gymnasieskolor om marknadsföring och konkurrens) 
och enkäter (näringsliv och kommunala sektorer om kompetensbehov samt elever i åk 9 om 
gymnasieval). 

 

Slutsatser av utredningens resultat 

• Den starkaste samhällsutvecklingen som sker är inom området hållbar utveckling, 
som påverkar innehåll av utbildningar på universitet, högskolor och yrkeshögskolor.  

• De megatrender som oftast beskrivs är globalisering, miljö- och klimatförändringar, 
digitalisering och teknisk utveckling, där nya typer av yrken kommer att utvecklas. 

• Yrkesprognoser utifrån programutbud Bergska gymnasiet inom ekonomi och 
juridik, bygg- och anläggning, naturvetenskap, pedagogik, social inriktning samt ev. 
övriga yrken som polis och inom Data/IT har stora eller mycket stora möjligheter 
till arbete 2022 och 2026. 

• Vid en analys av sökbilder lokalt och regionalt kan vi se att Finspångselever vill läsa 
på hemmaplan i Finspång. De flesta eleverna har valt att läsa på Bergska gymnasiet 
eller på Curt Nicolin gymnasiet.  

• Enstaka elever väljer andra utbildningar i regionen, där ingen av utbildningarna 
sticker ut.  

• Skillnader mellan fördelning antagna elever årkurs 1, läsåren 20/21 och 21/22 för 
Bergska gymnasiets nationella program, är liten med totalt 4 färre elever från 65 till 
61. 
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• Bergska gymnasiets nationella program har totalt i snitt över tre läsår (19/20, 20/21, 
21/22) legat på 85% av antagna elevers första-handsval, i jämförelse med Curt 
Nicolin gymnasiet som legat i snitt på 89%. 

• Inom regionen finns ett stort antal aktörer både privata och kommunala 
gymnasieskolor. Då antalet gymnasieplatser överskrider antalet elever som söker så är 
marknaden regionalt överetablerad. 

• Den lokala gymnasiemarknaden i Finspång är generellt uppdelad. Gymnasieskolorna 
har olika program i sitt programutbud, som då konkurrerar utifrån elevers intresse och 
val av program. 

• Intervjuade gymnasieskolor känner konkurrens antingen ifrån andra kommunala 
gymnasieskolor, privata aktörer eller konkurrens av större ort alt. trender i program. 
Flera svar visar på behovet att försöka förstå marknaden, bygga identitet och 
utveckla ledord eller nyckelord. 

• Intervjuade gymnasieskolor anpassar sin organisation efter elevantal och program, 
tänker resurseffektivt, oftast i förhållande till samverkan fler verksamheter. 
Konkurrensen framtvingar olika satsningar av utbildningsalternativ. 

• Den gymnasieskola som sticker ut i fråga om specialiseringar är Finspångs 
kommunala gymnasieskola, där man har fångat upp kommunens arbete med de 
globala målen i Agenda 2030 med en global profil. Den globala profilen påverkar 
även nyrekryteringar av lärare. 

• Även om att den största efterfrågan på kompetens hos företagen finns mot praktisk 
gymnasial utbildning på 38,5% så utgör eftergymnasial utbildning tillsammans på 
31%. Specifika kompetenser och inriktningar som efterfrågas är bygg, 
byggnadsplåtslageri, fordon och transport, bilmekanik, lastbilschaufför, ekonomisk 
utbildning med behörighet efter, HR-kompetens och beteendevetenskap. 

• Det finns stor efterfrågan på eftergymnasial kompetens hos kommunala sektorer 
som skulle kunna gynna Bergska gymnasiet, främst med program inom 
samhällsvetenskap och ekonomi men även inom naturvetenskap. 

• Elever åk 9 väljer i första hand program sedan inriktning därefter kurser – viktigt då 
hur ett gymnasieprogram profilerar och presenterar sig. 

• Fler elever väljer ett program som leder till högre studier än till jobb.  

• Under rubriken varför så återkommer fler elever till att de vill studera vidare oavsett 
val av yrkesprogram eller val av högskoleförberedande program. 

• Elever lockas av de förmåner, speciella resurser och möjligheter som Curt Nicolin 
gymnasiet kan erbjuda. Möjligheter till dubbelkompetens. 
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Diskussion kring tänkbart scenario och olika alternativ 

• Bergska gymnasiet Bildningens arbete med identitet och varumärke ligger i linje med 
övriga kommunala gymnasieskolors behov av profilering.  

• Bergska Bildningens Globala profil kan vara gynnsam, då det finns en stor potential 
utifrån hållbar utveckling i samhället. 

• Ett tänkbart scenario är att den kommunala gymnasieskolan skulle kunna profilera sig 
– som en Global profil (hållbar utveckling) för hela gymnasieskolan.  

• Ett alternativ är att den kommunala gymnasieskolan, endast erbjuder 
högskoleförberedande program, med få marknadssegment för resurseffektivitet och 
fokusering. 

• Ett annat alternativ är att förutom programmen samhällsvetenskap, ekonomi och 
naturvetenskap behålla något av yrkesprogrammen. Handelsprogrammet skulle 
eventuellt kunna vara ett alternativ med samordning med ekonomiprogrammet med 
två inriktningar; en mot högskolestudier och en mot yrke. 

• Då Barn- och fritidsprogrammet haft få sökande och inskrivna elever över tid så skulle 
kompetensbehovet kunna täckas av antingen introduktionsprogram eller/och 
vuxenutbildning. 

• Då enkätsvaren om kompetensbehov för näringslivet är svagt tillförlitligt, så är det 
svårt att dra några slutsatser om Bygg- och anläggningsprogrammet. I och med att 
detta program flyttats över till Bergska gymnasiet Bergska så kan resurser av lärare 
och lokaler nyttjas mer effektivt mellan yrkesprogram och introduktionsprogram. 

• Gällande den lokala marknadens konkurrens mellan den kommunala gymnasieskolan 
Bergska gymnasiet och den privata gymnasieskolan Curt Nicolin så pekar svar på att 
skolorna lever under olika förutsättningar. Frågor har väckts kring varumärke och 
identitet, om ojämna förhållanden ekonomi, det kommunala ägandet av den privata 
gymnasieskolan kontra den kommunala gymnasieskolan. En diskussion kan behövas 
hur detta påverkar och vad det ger för signaler för att kunna skapa en långsiktighet för 
den kommunala gymnasieskolan. 

 

Diskussion om gemensamma lokaler för kommunala gymnasieskolan  

Ytterst fördelar rent ekonomiskt då resurser för lärare, annan personal och lokaler kan nyttjas 
effektiv. Samordning mellan olika skolformer som gymnasiet och vuxenutbildning skulle 
kunna öppna upp för mer möjligheter att: 

- tillgodose elevers behov på ett bättre sätt 
- samarbeta och öka kompetensen mellan olika professioner 
- organisera personal på ett mer flexibelt sätt 
- kvalitetshöjningar 
- stärka den kommunala gymnasieskolans identitet och varumärke 
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Vision och viljeinriktning 

En vision ska skapa en önskad utveckling ur ett långsiktigt perspektiv - ett önskvärt framtida 
tillstånd som visar vart vi är på väg och varför. 

Efter genomlysning och analys samt diskussion kring tänkvärt scenario och olika alternativ 
för att skapa möjligheter för en robust flexibel och ekonomisk försvarbar kommunal 
gymnasieskola, så föreslås denna vision och viljeinriktning med följande mål: 

 

Vision  

Tillsammans genom nytänkande, öppenhet och samverkan! 

 

Mål 

- Utveckla tydlig identitet och ett starkt varumärke. 

- En kvalitativ utbildning, där nöjda elever är de bästa ambassadörerna. 

- En robust, flexibel organisation och samverkan med Vuxenutbildning. 

- En ekonomisk försvarbar gymnasieskola med programutbud som är hållbart över tid. 

- En attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera, kvalificerade lärare och annan 
personal med specifika kompetenser. 

- Utveckla samarbeten med regionen, näringsliv och kommun för framtidens arbetsliv. 

- Utveckla samarbeten med universitet, högskola och andra gymnasieskolor. 

- Vara det självklara förstahandsvalet för blivande gymnasieelever. 
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Inledning 
I inledningen finns en beskrivning av uppdrag därefter presenteras utredningens 
genomförande och disposition. 
 
 
Beskrivning av uppdrag 
Finspångs gymnasieskola har under flera år gått med ett budgetunderskott bland annat till 
följd av ett lågt elevantal på vissa program. Finspångs gymnasieskola är utsatt för stor 
konkurrens, både från andra kommunala huvudmän och privata anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
För att möta denna konkurrens har Finspångs kommun genom åren på olika sätt anpassat 
programutbudet. Även marknadsföringen har intensifierats. Program och inriktningar har 
startats upp och tagits bort. Däremot har ingen genomgripande översyn eller analys 
genomförts avseende möjligheten att skapa ett robust, flexibelt och ekonomiskt försvarbart 
programutbud som håller över tid.  
 
Som underlag för den politiska uppföljningsgruppens beredningsarbete föreslogs följande 
arbete som grund till utredningen. 
 

• Omvärldsbevakning avseende aktuella gymnasieutredningar, regionalt utbud etc. 

• Analys av sökbilder, lokalt och regionalt 

• Goda exempel på hur andra kommuner hanterat konkurrensen om eleverna 

• Genomlysning av nuvarande kompetens, ekonomisk och innehållsmässig struktur inom den nuvarande 
kommunala gymnasieorganisationen i Finspång 

• En analys av centrala aktörers uppfattningar och behov av utbildningar och kompetensbehov ex. 
näringsliv och övriga kommunala sektorer 

 
 
Sektor utbildning har tillsammans med uppföljningsgruppen fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att arbeta fram en vision och viljeinriktning när det gäller 
gymnasieutbildningar och utbildningsformer som håller över tid för Finspångs kommunala 
gymnasieskola. 
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Genomförande 
För kunna genomföra en genomlysning och analys av den kommunala gymnasieskolan så 
bygger utredningen på flera undersökande metoder. I en beskrivande kvalitativ undersökning 
som denna utredning utgör, används ofta flera olika datainsamlingsmetoder för att få bästa 
resultat, detta kallas för triangulering. En kvalitativ undersökning ska generera beskrivningar 
av verkligheten som syftar till att upptäcka och lyfta fram samband som växt fram i 
processen.  
 
Analysen i denna utredning sker då genom triangulering av resultat från omvärldsbevakning, 
intervjuer och enkäter. Generaliseringsbarheten i en kvalitativ analys kan ej utgå ifrån exakta 
sanningar utan kan bara beskriva den för närvarande helhetsbilden av verkligheten.  
 
 

 
Inom varje metods resultat, förutom omvärldsbevakning, görs analys, presenteras slutsatser, 
möjligheter och förslag som sedan presenteras i en sammanfattning och i en diskussion av 
hela utredningen, för att möjliggöra en vision och viljeinriktning för den kommunala 
gymnasieskolan i Finspångs kommun. 
 
De frågeställningar som används i utredningen baseras på den omvärldsbevakning som gjorts 
gällande rapporter och utredning. Frågeställningarna har framförallt varit till grund för den 
intervjuguide som skapades för intervjuer med andra kommunala gymnasieskolor i 
Östergötland, med liknande programutbud som Bergska gymnasiet, Bildningen. Under 
resultat Marknadsföring och konkurrens redovisas slutsatser av intervjusvaren utifrån dessa 
frågeställningar.  
 
Utredningens tillförlitlighet gällande intervjuer och enkäter kan beskrivas: 
 

Tillförlitligheten i de intervjuer som gjorts är god, då intervjuutskrifter har verifierats av 
de intervjuade. 
 
Enkät om kompetensbehov näringsliv baseras på antal svar 40 varav 36 företag.  
- Enkäten skickades ut allmänt till Finspångs Näringsliv, utefter ett geografiskt område till 275 

mottagare, dock fanns en begränsning i det verktyg som användes av Tillväxt Finspång på endast 40 
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svar, där av 40 svarande. Då detta är en väldigt låg svarsfrekvens mot totalt antal utskick så kan ingen 
djupare analys göras, utan slutsatser av denna enkät kan bara ses som en fingervisning. 

 
Enkät om kompetensbehov kommunala sektorer baseras på 20 svar från 5 sektorer, där en 
del av svaren var samordnande inom sektor. Totalt skickades 42 enkäter ut.  
- Samordnande svar kan ses tillförlitligt, där sektorer förväntas att ha överblick över det 

kompetensbehov som finns.  

 
Enkäten efterfrågan hos elever åk 9 baseras på 133 svar av 200 elever, vilket utgör en 
svarsfrekvens på 66,5%. 

 
 
Nedan följer en helhetsbild över de undersökande metoder som används i utredningen, vilket 
består av Omvärldsbevakning, Sökbilder och antagning (statistik), Intervjuer kring 
marknadsföring och konkurrens kommunala gymnasieskolor, Enkäter kring centrala aktörers 
kompetensbehov och Enkät kring efterfrågan hos elever i åk 9. 
 

 
 
 
Det fokus som finns i utredningen har legat på de nationella programmen på Bergska 
gymnasiet, där påverkan på ekonomi kan förändras utifrån programutbud, sökande och 
antagna elever. 
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Disposition 
Som bakgrund till utredningen presenteras Finspångs kommunala gymnasieskola med 
underrubrikerna; Finspångs kommunala gymnasieskola läsåret 2020 – 2021, Nuvarande 
gymnasieorganisation, Resultat och kvalitetssatsningar. 
 
Därefter så kommer Omvärldsbevakning med underrubrikerna; Rapporter och 
gymnasieutredning, Regionalt utbud, Konkurrens, programutbud, söktryck och inskrivna 
elever samt Samhällsutveckling, trender och prognoser. 
 
Under rubriken Sökbilder lokalt och regionalt finns beskrivet; Fördelning av antagna elever 
i åk 1 samt Slutlig antagning och förstahandsval. 
 
Därefter beskrivs Marknadsföring och konkurrens med underrubrikerna; Resultat 
intervjuer kommunala gymnasieskolor, Slutsatser, frågeställningar och Nyckelord samt 
Möjligheter för Bergska Bildningens nationella program och Påverkan av konkurrens lokala 
marknaden i Finspång. 
 
Under rubriken Centrala aktörers kompetensbehov finns Resultat kompetensbehov 
näringsliv och Resultat kompetensbehov kommunala sektorer. 
 
Sedan följer Resultat och efterfrågan elever en beskrivning av Resultat enkät elever åk 9 om 
deras gymnasieval och Slutsatser, frågeställningar och möjligheter. 
 
Som avslutning finns en Sammanfattning och Diskussion med innehåll; Sammanfattning av 
slutsatser och förslag, och Diskussion kring tänkbart scenario, olika alternativ samt en 
diskussion om gemensamma lokaler för den kommunala gymnasieskolan. 
 
Därefter presenteras förslag till Vision och viljeinriktning för Finspångs kommunala 
gymnasieskola med tillhörande mål. 
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Finspångs kommunala gymnasieskola 
Här presenteras Finspångs kommunala gymnasieskola för läsåret 2020 – 2021, fördelning av 
gymnasieelever och årskullar, därefter beskriv nuvarande gymnasieorganisationen samt 
resultat och kvalitetssatsningar. 
 
 
Finspångs kommunala gymnasieskola läsåret 2020–2021 
Nedan finns en beskrivning av Finspångs kommunala gymnasieskola uppdelat på Bergska 
gymnasiet Bildningen och Bergska gymnasiet Bergska läsåret 2020–2021. 
 
Bergska gymnasiet, Bildningen 
På Bergska gymnasiet, Bildningen finns följande nationella program, indelat i 
högskoleförberedande program och yrkesprogram. 
 
Högskoleförberedande program 
SA: Samhällsvetenskapsprogrammet 
Inriktningar: beteende och samhällsvetenskap (global profil) 
EK: Ekonomiprogrammet 
Inriktningar: ekonomi och juridik 
NA: Naturvetenskapsprogrammet 
Inriktningar: naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle 
 
Yrkesförberedande program 
BF: Barn och Fritidsprogrammet (ändras till skolförlagt ht-21, har varit lärling) 
Inriktningar: pedagogiskt/ socialt arbete samt fritid och hälsa 
HA: Handels- och Administrationsprogrammet (ändras till skolförlagt ht-21, har varit lärling) 
Inriktning: handel och service 
BA: Bygg- och Anläggningsprogrammet (har flyttas till Bergska, Bergska ht-21) 
Inriktning: husbyggnad (lärling åk 3), måleri och glastekniker lärling. 
FT: Fordons och Transportprogrammet (tar ej in nya elever från ht-21, flyttas till Bergska 
Bergska ht-21) 
Inriktning: personbil (och karosseri) lärling 
VF: VVS- och Fastighetsprogrammet (tar ej in nya elever från ht-21, flyttas till Bergska, 
Bergska ht-21) 
Inriktning: fastighet och vvs lärling 
 
Introduktionsprogram 
IMV: Programinriktat val 
Inriktning SA enskild antagning (från ht-21 ändras det till BF och HA enskild antagning) 
 
Bergska gymnasiet, Bergska 
På Bergska gymnasiet, Bergska finns följande introduktionsprogram, gymnasiesärskolan och 
KAA kommunens aktivitetsansvar. 
 
Introduktionsprogram 
IMA: Individuellt alternativ 
IMS: Språkintroduktion 
IMY: Yrkesintroduktion 
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Inriktningar: BA, BF, FT, IN, VO. 
Här finns olika yrkesutgångar. Elever söker till yrkesintroduktion både till 
gymnasieantagningen och till skolan. Bergska, Bergska genomför sedan intervjuer med de 
elever som sökt, för att avgöra inom vilket yrke som eleven bäst har förutsättningar. 
 
Gymnasiesärskolan 
GS: Nationellt program 
Inriktning: administration/handel och varuhantering, fastighet/anläggning och byggnation 
GSI: Individuellt program 
 
KAA 
KAA, Kommunalt aktivitetsansvar, ansvarar för ungdomar som aldrig påbörjat, har avbrutit 
eller inte fullföljt sin utbildning, fram till att de fyller 20 år.  
 
KAA har även uppföljning av gymnasieelever som går i extern gymnasieskola. 
 
 
Fördelning av gymnasieelever och årskullar 
Under denna rubrik finns fördelning av gymnasieelever inom och utanför kommunen läsåren 
20/21 och 21/22 samt årskullar enligt folkbokföringsregistret. 
 
Fördelning av gymnasieelever (alla årskurser) inom och utanför 
kommunen läsåren 20/21 och 21/22 
Läsåret 20/21 var 755 gymnasieelever skrivna i Finspångs kommun aktiva i 
gymnasieutbildningar inom och utanför kommunen. Av dessa läste 36 % på 
gymnasieprogram utanför kommunen och 64 % läste på gymnasieprogram inom kommunen 
varav 40 % på Bergska gymnasiet (28 % på nationella program, 2 % på gymnasiesärskolans 
program, 10 % på introduktionsprogram) och 24 % på Curt Nicolin Gymnasiet, se tabell 
nedan. 
 
Läsåret 21/22 är 731 gymnasieelever skrivna i Finspångs kommun aktiva i 
gymnasieutbildningar inom och utanför kommunen. Av dessa läste 38 % på 
gymnasieprogram utanför kommunen och 62 % läste på gymnasieprogram inom kommunen 
varav 39 % på Bergska gymnasiet (27 % på nationella program, 1 % på gymnasiesärskolans 
program, 11 % på introduktionsprogram) och 23 % på Curt Nicolin Gymnasiet, se tabell 
nedan. 
 

 
Källa: Östergötlands elevdatabas, avläsningsdatum 20-09-15 och 21-09-15 
 
 
Fördelningen av elever som läser inom eller utanför kommunen är i stort sett lika för läsåren 
20/21 och 21/22. Det är något fler elever som läser på Bergska gymnasiets nationella program 
mot Curt Nicolin Gymnasiets nationella program. Det är färre elever som läser på Bergska 
gymnasiets gymnasiesärskoleprogram läsåret 21/22 mot föregående läsår 20/21. 
 
 

Utanför kommunen Bergska gymnasiet 
- nationella program

Bergska gymnasiet
- gymnasiesärskola

Bergska gymnasiet
- introduktionsprogram

Curt Nicolin Gymnasiet Totalt

Läsår 20/21 274 (36%) 211 (28%) 14 (2%) 78 (10%) 178 (24%) 755
Läsår 21/22 275 (38%) 199 (27%) 8 (1%) 80 (11%) 169 (23%) 731
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Årskullar enligt folkbokföringsregistret 
Beroende på hur stora årskullarna är för elever som ska börja gymnasiet kan antalet elever 
som söker utbildningar inom kommunen variera något. Skillnaden mellan årskullarna är inte 
jättestor, men ändå märkbar vid några årskullar. Exempelvis så sticker årskullen födda 2004 
ut som är väldigt låg med endast 209 individer, det var den årskullen som började gymnasiet 
läsår 20/21.  
 

 
 
Kommande årskullar födda 2005 till 2008 är relativt lika, mellan 232–239 individer, (ca. 25–
30 fler än årskullen födda 2004). Därefter kommer en kull som är något högre, 255 individer 
är födda 2009. Årskullen 2010 med 239 individer liknar årskullarna 2005–2008. Därefter 
kommer en årskull 2011 som sticker ut och är långt fler än någon av tidigare kullar med 294 
individer. Årskullen därefter födda 2012 är också hög, 260 individer.  
 
 
 
Nuvarande gymnasieorganisationen 
Den nuvarande gymnasieorganisationen beskriv här med innehåll kring kompetens, 
ekonomisk och innehållsmässig struktur. 
 
Kompetens 
Denna inventering gjordes under oktober till november 2020, av rektorer på gymnasiet och 
vuxenutbildningen tillsammans med strateg och verksamhetschef, kring kompetenser hos 
personal, framtida behov och framtida möjligheter.          
 
Kompetenser hos personalen på gymnasiet och vuxenutbildningen 
Personalen har en bred ämneskompetens, en mycket hög andel är legitimerade och har lång 
erfarenhet. Vid detta specifika tillfälle saknades endast enstaka lärare i matematik och 
naturvetenskap. 
 
Förutom goda ämneskunskaper finns personalens styrkor i flexibilitet, engagemang och 
elevfokus. På gymnasiet finns ett välfungerande EHT, Elevhälsoteam och alla rektorer har 
god kompetens, vill arbeta för ökad samverkan och utveckling av verksamheten. 
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Framtida behov 
För att vara en tidsenlig skola som möter dagens elever och deltagare, ser vi behov av att 
kunna växla vissa kompetenser. Dagens gymnasium och vuxenutbildning kan behöva andra 
yrkesgrupper som ex. socialpedagog, arbetsterapeut. Vi skulle då kunna möta upp elever med 
NPF problematik på ett bättre sätt, även från grundskolan. Detta skulle också vara positivt ur 
ett överlämnings- och samarbetsperspektiv. 
 
Framtida möjligheter 
Personal, elever och rektorer vill alla arbeta för att finnas i samma lokaler, då man ser stora 
fördelar och samordningsvinster i ett sånt scenario. Detta skulle bl.a. gynna likvärdighet, 
samarbete, integration och elevhälsans arbete. Ekonomiskt skulle detta även vara positivt. Vi 
vill i framtiden skapa en samverkansarena för Finspångs elever, ungdomar och vuxna. 
 
(Bilaga 1. Utvecklingsarbete Gy-vux 201022 inventering) 
 
 
Ekonomisk och innehållsmässig struktur 
Gymnasieverksamheten i Finspångs kommun har under en lång följd av år redovisat relativt 
stora underskott. De beräkningar som visas här är från det senaste bokslutet avseende 
kalenderåret 2020. Då uppgick underskottet totalt till ca 7 mnkr för den samlade 
gymnasieverksamheten inklusive gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans andel i 
totalekonomin är relativt liten, den utgör 4,6% utav totala nettokostnader. Redovisningen 
avser både verksamhet i egen regi och köp av verksamhet från andra kommuner och friskolor.  
 
Beräkningen visar att den genomsnittliga nettokostnaden per elev uppgår till 142 tkr. Då har 
bidrag och övriga intäkter som gått direkt till verksamheterna räknats av. Finansieringen 
visade sig uppgå till 133,3 tkr per elev. Finansiering består av två delar dels anvisade ramar 
till verksamheten, dels bidrag och intäkter som hanterats centralt i ekonomin. 
Ramtilldelningen var totalt 113,4 tkr per elev samt bidrag och övriga intäkter 9,9 tkr per elev. 
Underskottet per elev blev 8,7 tkr och det var i genomsnitt ca 840 elever i verksamheten som 
då resulterade i ett totalt underskott på ca 7 mkr. 
 
Kostnadsnivåerna per elev varierar mellan de olika verksamhetsdelarna. Gymnasiesärskolan 
ligger av förklarliga skäl betydligt högre än de andra delarna men totalt sett är det bara 4,6% 
av den totala ekonomin. Introduktionsprogrammet (IM) han väsentligt högre kostnadsnivå än 
de nationella programmen. Detta förklaras av hög personaltäthet och förhållandevis höga 
lokalkostnader. Av alla gymnasieelever har 12,4 % gått på IM under året, total nettokostnad 
för dessa elever utgör 16% av den totala nettokostnaden för gymnasieverksamheten. Eleverna 
på nationella programmen på Bergska gymnasiet Bildningen har haft nettokostnad på 134 tkr 
och den ligger 4 tkr över kostnaden för de köpta gymnasieplatserna. 
 
Nettokostnaden per elev i de olika verksamhetsdelarna bestäms ju i hög grad av hur många 
elever man har i verksamheten, vilka program dessa elever valt och hur väl verksamheten 
lyckas anpassa organisationen och kostnadskostymen för den verksamhet man ska bedriva. 
Vissa kostnader är svårare än andra att direkt kunna påverka utifrån den elevvolym man har 
att jobba med. Generellt är det så att skolor med mindre elevvolymer har svårare att effektivt 
hantera sina fasta kostnader.  Har man dessutom en liten elevvolym uppdelad på många olika 
program och inriktningar är det svårt att ordna en kostnadseffektiv och kvalitativ bemanning 
som klarar alla behörighetskrav. 
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En kostnadsjämförelse, utifrån officiell statistik, med kommungruppen 
”Lågpendlingskommun nära större stad” för gymnasieelever folkbokförda i Finspångs 
kommun har gjorts1. Den visar att kommunen 2019 låg 2,2% högre kostnadsmässigt och 2020 
2,5% högre än jämförelsekommunerna. Denna jämförelse innefattar inte gymnasiesärskolan.  
 
Den senaste ekonomiprognosen för gymnasieverksamheten som lämnades i sektorns 
ekonomiuppföljning i slutet av maj 2021 visade på ett underskott med 9,5 mnkr.  
 
(Bilaga 2. Gymnasie-ekonomi 2020, sammanfattning utifrån bokslut) 
 
 
Resultat och kvalitetssatsningar 
Under denna rubrik presenteras resultat för Finspångs kommun i förhållande till andra 
kommuner samt kvalitetssatsningar inom Bergska gymnasiet, Bildningen. 
 
Resultat för Finspångs kommun i förhållande till andra kommuner 
I SKR:s Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021, beskrivs nyckeltal för den kommunala 
gymnasieskolan i Finspångs Kommun. Resultaten gäller gymnasieexamen inom 3 år och 
genomsnittlig betygspoäng, behörighet till högskola och universitet inom fyra år samt 
etablering på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter examen.  
 
Bilden nedan visar en helhetsbild över statistik av nyckeltal från 2020 och för etablering eller 
studier, nyckeltal från 2018. 
 

  
Färgerna i resultaten visar hur Finspångs kommun förhåller sig till andra kommuner. Grön färg betyder att kommunvärdet hör till de 25% av 
kommunerna med högst värde. Röd färg får de 25% av kommunerna med lägst värde och gul färg får de 50% av kommunerna som ligger i 
mitten. 

 
1 https://www.kolada.se/verktyg/fri-

sokning/?kpis=23296&years=30198,30197,30196&municipals=16583,92786&rows=municipal,kpi&visualization=bar-chart&focus=16583 
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Utifrån bilden kan vi se att resultaten för Finspångs kommunala gymnasieskola, med 
gymnasieexamen 3 år på nationella program är hög, både för högskoleförberedande program 
och för yrkesprogram. Vidare så ligger Finspångs kommunala gymnasieskola högt gällande 
genomsnittlig betygspoäng för nationella program. Både behörigheten till högskola och 
universitet inom fyra år och examen 4 år, alla elever (inkl. IM) är på mittgränsen och lågt i 
förhållande till andra kommuner. Likaså etablering eller studier, 2 år efter examen. 
 
(Bilaga 3. Finspång öppna jämförelser gymnasiet 2021) 
 
 
Kvalitetssatsningar Bergska gymnasiet, Bildningen 
Utifrån Bergska gymnasiet Bildningens kvalitetsrapporter 2019/2020 och 2020/2021 beskrivs 
kvalitetssatsningar på detta sätt. 
 
I kvalitetsrapporten för 2019/2020 kan vi läsa om gymnasiets styrkor där man har ett stort 
antal utbildade lärare som lyckats i sitt uppdrag. Trots låga Staninevärden i åk 1 (resultat av 
test som mäter ordförståelse och läshastighet), så lyckades 90% av eleverna på 
högskoleförberedande program nå en gymnasieexamen och 92% av eleverna nå en 
yrkesexamen läsåret 2019/2020. De utmaningar som tas upp är att gymnasieskolan har brist 
på lokaler och är en skola i ett mindre format, vilket innebär att det är svårt att nå en budget i 
balans. Båda dessa faktorer påverkar elever och personal negativt. Arbetsmiljömässigt så 
påverkar lokalbristen schemat för elever och lärare. I och med att budgeten inte är balans så 
påverkar det olika satsningar, vilket kan bidra till att elever inte rekommenderar skolan, trots 
att eleverna är nöjda med utbildningen. För att kunna ändra skolans rykte startades ett arbete 
kring varumärke, mål, vision och värdegrund tillsammans med två konsulter från MYRA 
design. Tillsammans med personal togs ett material fram för att skapa en attraktiv skola, 
vilket utmynnande i: 

 

• Bergska gymnasiets syfte är att eleverna ska växa och bli sin bästa version genom utbildning och 
bildning. 

• Bergska gymnasiets vision är att genom meningsskapande möten utbildar vi elever för att lyckas i en 
föränderlig och global värld. 

• Bergska gymnasiets värdegrund bygger på inkludering, trygghet, utveckling och framtid. 

 
(Bilaga 4. Kvalitetsrapport Bergska Bildningen 19_20) 
 
 
I kvalitetsrapporten 2020/2021 kan vi se att den största utmaningen under läsåret har varit 
distansundervisningen pga. pandemin. Skolan kan konstatera att fler elever än tidigare år har 
haft svårt att klara godkända betyg i de olika kurserna, därför anordnades en sommarskola för 
att elever skulle kunna arbeta ikapp förlorade moment. Elevresultaten på de 
högskoleförberedande programmen sjönk för tredje året i rad. En del av årets lägre resultat 
beror delvis på distansundervisningen och många elevers svårighet med att klara av studierna 
på distans, men även elevers låga Staninevärden när de började i åk 1. Trots detta var det 79% 
av eleverna på högskoleförberedande program som tog en gymnasieexamen på tre år. Även 
yrkeseleverna klarade sina studier mycket bättre än förväntat på 87%. En orsak till att 
eleverna lyckas väl med sina studier är allt individuellt stöd som ges i form av extratid av 
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undervisande lärare, samt stöd av speciallärare och/ eller specialpedagog. En annan orsak kan 
vara skolans fokus på närvaro.  
 
Coronasituationen har även inneburit svårigheter i att marknadsföra skolan externt. Tidigare 
år har Bergska gymnasiet Bildningen bjudit in elever från Finspångs högstadieskolor till en 
inspirationsdag, samt bjudit in högstadieeleverna att skugga en gymnasielev. Inget av detta 
har varit möjligt under läsåret 2020/2021. I och med svårigheterna att genomföra den externa 
marknadsföringen har skolan satsat mer på intern marknadsföring, vilket gett resultat i årets 
skolenkät, där man kan se att eleverna i högre grad än tidigare är nöjda med skolan och kan 
rekommendera den. 
 
(Bilaga 5. Kvalitetsrapport Bergska Bildningen 20_21) 
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Omvärldsbevakning 
Under denna rubrik finns sammanfattningar av rapporter och gymnasieutredning som kan 
vara viktiga för utredningen. Här finns även frågeställningar att beakta och en beskrivning 
över regionalt utbud samt ett stycke om samhällsutveckling, trender och prognoser. 
 
 
Rapporter och gymnasieutredning 
Här presenteras tidigare rapporter kring gymnasieutbildning med fokus på Konkurrensen om 
elever – kommunernas hantering av minskade gymnasiekullar och växande skolmarknad 
(Skolverket, 2010), Arbetslivet efter skolan – Arbetsledare bedömning av unga medarbetares 
kompetens och inom vilka branscher unga arbetar (Skolverket, 2016), Från gymnasieskola till 
högskola – en registerstudie (Skolverket, 2018) samt regeringens senaste utredning om 
Gemensamt ansvar - En modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning 
(SOU 2020:30).  
 
Konkurrensen om eleverna – kommunernas hantering av minskade 
gymnasiekullar och en växande skolmarknad 
Syftet med rapporten Konkurrensen om eleverna, Skolverket2 var att ge en aktuell bild över 
hur kommuner hanterar, planerar och dimensionerar sin gymnasieverksamhet. Bakgrunden till 
rapporten var det minskade elevunderlaget och ett växande gymnasieutbud. Utifrån rapportens 
sammanfattning var det vanligaste svaren på konkurrens om gymnasieelever; ökade 
kommunala kostnader, fler elever som byter utbildning, mer kvalitetsarbete i kommunernas 
gymnasieskolor samt fler specialiseringar av utbildningsalternativ. Det som enligt många 
kommuner lett till ökade kostnader var marknadsföring, diskrepans mellan elevantal och 
organisation samt kvalitetssatsningar.  
 
I rapportens resultat av enkätsvar och intervjuer visar kommuner och skolor både att de 
försöker påverka och anpassa sig till gymnasiemarknaden. De använder sig av konkurrande 
strategier som marknadsföring och attraktiva utbud med speciella inriktningar och profiler, 
stort kursutbud samt god kvalitet i undervisning, lokaler och elevhälsovård m fl 
kringfunktioner. Samverkan förekommer i syfte att påverka marknaden som t ex att fler 
kommunala gymnasieskolor erbjuder stort kursutbud gemensamt eller att samverka för att 
kunna erbjuda ett tillräckligt stort programutbud om elevantalet minskar. Samverkan mellan 
kommunala och fristående huvudmän handlar främst om antagning som underlättar för alla 
parter. Kommunerna måste när elever valt och tagits in, vara flexibla och anpassa sin 
organisation t ex att personal kan arbeta med annan utbildning. Det som påverkar planering 
och dimensionering för kommunerna är att de måste agera både som utbildningsproducent 
och konkurrent mot andra skolhuvudmän, och genom sitt grundansvar vara garant för att 
kommunens ungdomar får möjlighet till den utbildning de har rätt till. Grundansvaret ställs på 
sin spets när många elever söker och börjar i andra huvudmäns gymnasieskolor, för att sedan 
vilja byta till kommunens gymnasieskola. Sammantaget så ställer konkurrensen krav på 
kommunernas förmåga att anpassa sitt utbud till ett osäkert elevunderlag samt till en 
föränderlig karta över utbildningar och ansökningsbilder. 
 

 
2 https://www.skolverket.se/getFile?file=2394 
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Arbetslivet efter skolan – Arbetsledares bedömning av unga 
medarbetares kompetens och inom vilka branscher unga arbetar 
Syftet med rapporten om Arbetslivet efter skolan, Skolverket3 är att bidra till diskussion om 
hur väl gymnasieutbildningarna svarar mot kompetenskrav i arbetslivet. Rapporten är indelad 
i två delar, första delen handlar främst om arbetsledares bedömning av ungas förmågor och 
den andra delen om statistikuppgifter om ungas sysselsättning. De som svarat på enkäten var 
arbetsledare från byggverksamhet, handel, restaurang samt vård och omsorg.  
 
Arbetsledarnas svar pekar på att gymnasiebakgrunden har olika betydelse. Inom 
byggverksamhet samt vård och omsorg är gymnasiebakgrunden viktig för att få anställning 
medans det inom handel och restaurang är mindre viktig. För att få anställning är tidigare 
vana från arbetslivet viktigt i alla fyra branscherna, medan högre betyg spelar mindre roll. 
Arbetsledarna är överlag nöjda med sina unga medarbetares förmågor. Bland de förmågor 
som arbetsledarna är mycket nöjda med är att använda sig av relevanta it-system, samarbeta 
med kollegor, lära sig nytt och göra sig förstådda i samtal. Gällande att planera sitt arbete är 
tre av tio mycket nöjda inom vård och omsorg, men mindre nöjda inom byggverksamhet där 
en av tio är mycket nöjda. Där det stora flertalet av arbetsledarna i alla fyra branscherna är 
mycket nöjda eller nöjda är förmågorna till att ta egna initiativ och använda matematik. I alla 
fyra branscherna uppges att passa tiderna är viktigt, där fem av tio är mycket nöjda med sina 
unga medarbetare. Förutom att passa tider så är även att hålla vad man lovat och att följa 
regler viktigt. Fler förmågor som bedöms viktiga för att klara arbetet är visa intresse för 
arbetet, samarbeta med kollegor och att ta ansvar för att arbetat blir utfört. Gällande 
motivation så blir arbetsledarna mer nöjda totalt sett om de unga förbättrar sin motivation. 
 
Statistiken för sysselsättningen i november 2013 visar att mer än hälften av ungdomar i 
åldrarna 19 – 22 år hade ett arbete på minst en timme per vecka. De flesta ungdomarna var 
sysselsatta i branscherna handel och omsorg, där handel sysselsatte var femte ungdom. 
Restaurang var den bransch som hade störst andel sysselsatta ungdomar. Unga kvinnor och 
män arbetade till stor del i olika branscher. Unga kvinnor var i majoritet inom vård och 
omsorg samt utbildning och unga män var i större uträckning inom byggverksamhet och 
industri.  
 
Det vanligaste programmet som arbetande ungdomar studerat var samhällsvetenskap, vilket 
över tid har varit det största nationella programmet. Var fjärde ungdom hade studerat 
samhällsvetenskap och i ungefär hälften av branscherna var samhällsvetenskapsprogrammet 
lika vanligt. Inom jord- och skogsbruk samt byggverksamhet hade en stor andel studerat 
branschnära yrkesprogram, men i branscherna hotell, vård och omsorg, transport och industri 
var det lika vanligt att ha studerat samhällsvetenskapsprogram som branschnära program. 
 
Rapporten synliggör att många arbetande ungdomar kom från ett studieförberedande program 
och nämner några förklaringar till det. Många av ungdomarna arbetade extra vid sidan om 
högre studier eller arbetade några år efter gymnasietiden. Det var betydligt fler ungdomar som 
läst studieförberedande än yrkesförberedande program. En fråga som rapporten tar upp är; vad 
innebär det för arbetsgivaren och ungdomarna själva, då så många inom olika branscher har 
mer generella kunskaper än branschspecifika?  
 

 
3 https://www.skolverket.se/getFile?file=3688 
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(Skolverket har tidigare uppmärksammat att det kan finnas begränsade möjligheter för 
personer som vill växla bana från studieförberedande gymnasieutbildning till att studera på 
yrkesutbildning via kommunal vuxenutbildning. Dessa ungdomar är då inte är prioriterade i 
urvalen.) 
 
Från gymnasieskola till högskola – en registerstudie 
I rapporten Från gymnasieskola till högskola, Skolverket4 redovisas en registerstudie för en 
population av ungdomar som går direkt efter gymnasieutbildning till högskolan läsåret 
2014/15.  
 
I resultaten av studien kan ses att betygen har stor betydelse för högskolestudenternas 
prestation. Ungdomar med låga betyg från gymnasieskolan har också låg prestation i 
högskolan. Studenter med låga betyg kommer från alla högskoleförberedande program, men 
genomsnittligt lägst gymnasiepoäng har studenter från programmen teknik och 
samhällsvetenskap. 
 
Inom vilken högskoleutbildning studenterna har påbörjat sin utbildning har också betydelse 
för presentationerna. Främst är det inom det tekniska utbildningsområdet som studenter har 
lågt avklarade poäng, samtidigt som detta är det vanligaste utbildningsområdet när elever från 
gymnasiet går direkt till att vara student i högskolan. Ungdomar med utländsk bakgrund gör i 
högre grad direktövergång till högskolan än ungdomar med svensk bakgrund, dock uppnår de 
i lägre grad högskolepoäng vid påbörjad utbildning. Trots att studenter från enskilda 
huvudmän fått generellt högre betyg i gymnasieskolan så visar de lägre prestation i högskolan 
oavsett vilket högskoleförberedande program de kommer ifrån. 
 
Gemensamt ansvar – En modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning 
I Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola, SOU 
2020:335 föreslås hur utbildning bättre kan planeras och dimensioneras efter regionala och 
nationella kompetensbehov. Staten föreslås ska stödja och styra skolhuvudmännen kring vilka 
utbildningar som ska erbjudas samt hur många platser som ska finnas inom gymnasieskolan. 
Staten föreslås besluta om regionala ramar för utbudet i gymnasieskolan och yrkesutbildning 
för komvux. Vidare säger utredningen att gymnasiemarknaden ska ha mer inslag av planering 
och samarbete mellan huvudmän samt att fristående skolors roll ska stärkas och lika villkor 
ska gälla både för fristående skolors och kommunala skolors huvudmän. Utbudet ska formas 
med hänsyn både till elevers efterfrågan och behov, och arbetsmarknadens behov. Som första 
steg kommer skolverket utforma rekommendationer kring vilka utbildningar som ska 
erbjudas. Som andra steg kommer Skolverket efter dialog med huvudmännen besluta om 
ramar för utbildningsutbudet på gymnasial nivå. I utredningen föreslås att varje kommun ska 
samarbete med minst två andra kommuner gällande planering, dimensionering och erbjudande 
av utbildning. Huvudmän i gymnasieskolan ska ingå i gemensamma antagnings-
organisationer, men kommer fortsättningsvis kunna besluta om själva antagningen. I syfte att 
stärka arbetsanknytningen kommer regionala branschråd införas. För att minska segregationen 
ska huvudmännen arbeta aktivt för allsidig social elevsammansättning på sina skolenheter. 
Vidare ska saklig information ges till blivande elever om arbetsmarknadsutfall och övergång 
till högre utbildning efter gymnasieskolans program. För att skapa lika villkor mellan enskilda 

 
4 https://www.skolverket.se/getFile?file=3902 

5 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202033/ 

372



V I S I O N  O C H  V I L J E I N R I K T N I N G  F Ö R  F I N S P Å N G S  K O M M U N A L A  
G Y M N A S I E S K O L A  

21 

och kommunala huvudmän behöver interkommunal ersättning och bidrag till enskilda 
huvudmän för gymnasieskolan i högre grad bestämmas på samma grunder. Skolverket 
kommer också få i uppdrag att regelbundet följa upp sysselsättningen för elever efter 
gymnasiesärskolan. Gällande enskilda huvudmän ska Skolinspektionen vid prövningar av 
ansökningar om nya godkännande, förutom ta hänsyn till elevers efterfrågan och behov och 
arbetsmarknadens behov, även beakta resursutnyttjandet i området som godkännande avser. 
 
Sammanfattningsvis så har utredningens syfte varit att trygga kompetensförsörjningen, 
effektivisera resursutnyttjande, förbättra utbudet av gymnasial utbildning samt att öka 
likvärdigheten och minska segregationen. 
 
Frågeställningar som beaktats för analys 
Enligt rapporten ”Konkurrensen om elever – kommunernas hantering av minskade 
gymnasiekullar och växande skolmarknad”6, är det planering och dimensionering för 
kommunerna som påverkar att de måste agera både som utbildningsproducent och konkurrent 
mot andra skolhuvudmän, och genom sitt grundansvar vara garant för att kommunens 
ungdomar får möjlighet till den utbildning de har rätt till. Frågeställningar som beaktats för 
analys är: 
 

- Hur har Finspångs kommun och andra intervjuade kommuner påverkats gällande agera både som 
utbildningsproducent och konkurrent mot andra skolhuvudmän? 

- Hur har Finspångs kommun och andra intervjuade kommuner påverkats av sitt grundansvar att vara 
garant för att kommunens ungdomar får möjlighet till utbildning de har rätt till? 

 
 
Utifrån ”Konkurrensen om elever – kommunernas hantering av minskade gymnasiekullar och 
växande skolmarknad”7, rapportens sammanfattning, var det vanligaste svaren på konkurrens 
om gymnasieelever; ökade kommunala kostnader, fler elever som byter utbildning, mer 
kvalitetsarbete i kommunernas gymnasieskolor samt fler specialiseringar av 
utbildningsalternativ. Det som enligt många kommuner lett till ökade kostnader var 
marknadsföring, diskrepans mellan elevantal och organisation samt kvalitetssatsningar. 
Frågeställningar som beaktas för analys är: 
 

- Har Finspångs kommun och även andra intervjuade kommuner haft ökade kostnader för 
marknadsföring, diskrepans mellan elevantal och organisation samt kvalitetssatsningar? Om Ja - På 
vilket sätt? 

- Har marknadsföring av den egna kommunala gymnasieskolan och även intervjuade kommuner gett 
resultat med ökade antal sökande på program? Om Ja - På vilket sätt? 

- Vad har eventuell diskrepans mellan elevantal och organisation inneburit? 

- Hur har eventuella kvalitetssatsningar påverkat? 

- Hur har eventuella satsningar på specialiseringar av utbildningsalternativ påverkat? 

 
  

 
6 https://www.skolverket.se/getFile?file=2394 

7 https://www.skolverket.se/getFile?file=2394 
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Regionalt utbud 
Nedan beskrivs regionalt samverkansavtal samt ett stycke om konkurrens, programutbud, 
söktryck och inskrivna.  
 
 
Regionalt samverkansavtal  
För utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskolan finns ett samverkansavtal mellan 
kommunerna i Östergötlands län, Region Östergötland samt med angränsande kommuner som 
anslutit sig. Syftet med samverkansavtalet är att kunna erbjuda ungdomar ett stort utbud med 
utbildningar, där de konkurrerar om plats på lika villkor oavsett vilken hemkommunen är. Ett 
annat syfte är att även kommuner kan samverka för att höja kvaliteten på utbildningar samt ta 
ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i Östergötland. Samverkansavtalet baseras 
på föreskrifter i Skollagen om erbjudande utbildningar och mottagande av sökande. Elever på 
introduktionsprogram kan ingå i separata avtal mellan berörda kommuner och Region 
Östergötland, utöver vad lagstiftningen föreskriver om mottagande. 
 
Förutom Region Östergötland är följande kommuner med i samverkansavtalet för 2021: 
Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Tranås, 
Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög.  
 
Inom samverkansavtalet finns ett utbud på 20 st program med totalt utbud med 300 
programinriktningar för elever att välja på 2021 (inklusive lärling och IMV, 
Introduktionsprogrammet – programinriktning individuellt val). Av totalen 
programinriktningar har Linköping 25%, Norrköping 24%, Tranås 13%, Motala 11%, Mjölby 
9 %, Finspång 6%, Söderköping 5%, Åtvidaberg 4% och Region Östergötland 3%. Se bilaga 
Gymnasieutbildningar årskurs 1 Hösten 2021 – programutbud via samverkansavtal. 
 
De absolut vanligaste programmen inom kommunala gymnasieskolor i samverkansavtalet är 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningar Beteendevetenskap (8 st) och 
Samhällsvetenskap (8 st), Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar Naturvetenskap (8 
st) och Naturvetenskap och samhälle (8 st), Ekonomiprogrammet med inriktningar Ekonomi 
(8 st) och Juridik (7 st). Inom yrkesprogram så är Bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktning Husbyggnad (7 st) vanligast. Därefter kommer El- och energiprogrammet med 
inriktning Elteknik (6 st) samt Fordons- och transportprogrammet inom Introduktionsprogram 
Programinriktat val (6 st).’ 
 
(Bilaga 6. Samverkansavtal 2021, inkl. bilagor) 
 
Privata aktörer med program och inriktningar 
Utifrån Linköpings kommuns presentation av Program och Inriktningar på gymnasieskolorna 
i Linköping för läsåret 2021 så presenteras 19 st aktörer varav 14 st aktörer är privata 
gymnasieskolor. Det vanligaste programmet hos privata aktörer i Linköping är 
Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi (5) och Juridik (4) samt 
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap (5). Därefter kommer 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap (4) samt Handels- och 
administrationsprogrammet med inriktning Handel och service (4).  
 
(Bilaga 7. A3_ Programutbud Linkoping) 
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Utifrån preliminär antagningsstatistik 2021-04-06 så presenteras 17 st aktörer i Norrköping 
varav 11 st är privata gymnasieskolor. Det vanligaste programmet hos privata aktörer i 
Norrköping är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap (5), sedan 
kommer Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi (4) och Naturvetenskapsprogrammet 
med inriktning Naturvetenskap (4). 
 
(Bilaga 8. Prel antagningsstatistik 210406) 
 
Konkurrens, programutbud, söktryck och inskrivna elever 
Inom regionen finns ett stort antal aktörer både privata och kommunala gymnasieskolor som 
konkurrerar med program och programinriktningar. Störst konkurrens finns mellan privata 
och kommunala gymnasieskolor i städerna Linköping och Norrköping. Då antalet 
gymnasieplatser överskrider antalet elever som söker gymnasieprogram så är marknaden i 
regionen för gymnasieskolor överetablerad, främst då i de stora städerna. 
 
I Finspångs kommun finns två gymnasieskolor, en kommunal Bergska gymnasiet och en 
privat Curt Nicolins gymnasieskola, som bägge agerar på en s k lokal marknad. 
Gymnasieskolorna har olika program i sitt programutbud, vilket innebär att skolorna inte 
direkt konkurrerar med samma utbud, utan den lokala marknaden är generellt uppdelad. 
Gymnasieskolorna konkurrerar då mer utifrån elevers intresse och deras val av program. 
 
Utifrån det programutbud den kommunala gymnasieskolan Bergska gymnasiet har i Finspång, 
konkurrerar gymnasieskolan med flera gymnasieskolor främst närmast i Norrköping. Här 
finns både kommunala och privata aktörer som har samma program t ex kommunala 
gymnasieskolor som De Geergymnasiet, Ebersteinska gymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet 
samt privata gymnasieskolor som Jensen gymnasium och Kunskapsgymnasiet. 
Bergska gymnasiet erbjuder de mest vanligaste programmen som samhällsvetenskap, 
naturvetenskap och ekonomi samt bygg och anläggning.  
 
Nedan följer preliminär antagningsstatistik, andel antagna i % över tid våren 2021 samt antal 
förstahandsval (1:a hv). 

 
 
De program som legat bäst till gällande andel i % antagna och sökande i förstahandsval 2021 
är Bygg- och anläggningsprogrammet med lärling måleri, Ekonomiprogrammet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet. 
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Tittar vi på Handels- och administrationsprogrammet så har andelen i % ökat stadigt från 6 % 
till 67%. 
 
Barn- och fritidsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet har haft lägst andel antagna 
och sökande av förstahandsval innan reglering av antal platser 2021-06-11. 
 
Nedan beskrivs antal inskrivna elever på nationellt program Bergska gymnasiet Bildningen åk 
1, över fyra läsår.  
 

 
Källa: Östergötlands elevdatabas 
 
Gynnsam positiv utveckling för Ekonomiprogrammet de senaste två åren, vilket 
programinriktningen juridik kan ha påverkat. En påtalande negativ utveckling för 
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet läsåret 2020/2021. 
Förändringar har skett för läsåret 2021/2022, se under rubrik Sökbilder och antagning. 
 
 
Samhällsutveckling, trender och prognoser 
Här presenteras en mindre omvärldspaning av hållbar samhällsutveckling som beskrivs i 
hållbar utveckling och utbildningar inom området, därefter tas megatrender och framtidens 
arbetsliv upp samt yrkesprognoser. 
 
Hållbar samhällsutveckling och utbildning 
Idag talas det oftast om en hållbar samhällsutveckling. En hållbar utveckling ska tillfredsställa 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling är de Globala målen och Agenda 20308. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av social, ekonomisk och miljömässig 

 
8 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 

Program Läsår 17/18 

2017-10-15 

Läsår 18/19 

2018-10-15 

Läsår 19/20 

2019-10-15 

Läsår 20/21 

2020-10-15 

BA 15 13 16 13 

BF (lärling) 7 7 6 7 

EK 9 10 25 25 

FT (lärling) 4 3 4 4 

HA (lärling) 3 6 10 9 

HVSME (lärling) 0 1 0 0 

IN (lärling) 2 1 0 0 

NA 21 30 23 10 

SA 19 20 16 12 

VF (lärling) 1 1 2 2 

Summa 81 92 102 82 
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hållbarhet. Finspångs kommun har i sin egen strategiska plan använt de Globala målen och 
Agenda 2030, hur de ska genomsyras i all verksamhet. 
 
Om vi tittar på utbildning om hållbar utveckling och de globala målen finns det flera 
universitet som har anammat detta. På KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, så har man t ex 
integrerat de globala målen i sina utbildningar för att bli mer hållbara, det finns också flera 
utbildningar att söka inom hållbar utveckling9. Andra exempel på universitet och högskolor 
som har utbildningar inom hållbar utveckling är Göteborgs universitet, Uppsala universitet, 
Stockholms universitet och Mittuniversitet samt högskolorna i Dalarna och Gävle. Det finns 
även en mängd olika Yrkeshögskole-utbildningar inom hållbar utveckling som presenteras på 
hemsidan yhutbildningar.se10, dock inga YH-utbildningar inom området i Östergötland. 
 
Under rubriken ”LiU är med och bygger ett hållbart samhälle” 11, utrycker rektor Jan-Ingvar 
Jönsson, att hållbar utveckling är och ska vara en stark profil för Linköpings universitet. LiU 
har starka forskare och forskningsmiljöer som bidrar med kunskap, som kommer till nytta i 
samhället. Det finns en god grund att stå på, men man vill ta ytterligare steg, framförallt att få 
in hållbar utveckling i utbildningar. Linköpings universitet bedriver forskning och 
kunskapsspridning riktat mot alla 17 globala hållbarhetsmål som identifierats i Agenda 2030. 
Det finns några mål som sticker ut som särskilda styrkeområden, såsom god hälsa och 
välbefinnande (mål 3), hållbar energi (mål 7), hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
(mål 9), hållbara städer och samhällen (mål 11), hållbar konsumtion och produktion (mål 12) 
samt att bekämpa klimat-förändringarna (mål 13). På Linköpings universitet finns även ett 
mastersprogram Science for Sustainable Delevopment 12, där man utgår ifrån ett 
helhetssynsätt på aktuella samhällsproblem såsom klimatförändringar, naturresursutnyttjande, 
ökat energibehov och ojämlikhet. 
 
Inom gymnasiet finns också ämnet Hållbart samhälle13 som är tvärvetenskapligt, och belyser 
begreppet hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska synvinklar. Kurserna 
på Skolverket i Hållbart samhälle är; Hållbart samhällsbyggande, Miljö- och energikunskap 
samt Politik och hållbar utveckling. Kursen Politik och hållbar utveckling är en av de kurserna 
som Bergska gymnasiet, Bildningen har i sin globala profil. 
 
Megatrender och framtidens arbetsliv 
De trender som i nutid ofta beskrivs är sk megatrender som påverkar både vår omvärld och 
vårt beteende. Exempel på megatrender är globalisering, miljö- och klimatförändringar, 
digitalisering och teknisk utveckling. Dessa megatrender tas ofta upp av kommuner i sin 
omvärldsbevakning för att kunna arbeta strategiskt. 
 
I Finspångs kommuns arbetsmarknadsstrategi tas flera trender upp som påverkar framtidens 
arbetsliv, de är: 
 

 
9 https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/utbildning-for-hallbar-utveckling-och-de-globala-

malen-1.663801 

10 https://www.yhutbildningar.se/utbildning/yh-utbildning-hallbar-utveckling 

11 https://liu.se/nyhet/liu-ar-med-och-bygger-hallbart-samhalle 

12 https://liu.se/utbildning/program/f7msu 

13 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne 
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• Globalisering 
• Urbanisering 
• Digitalisering 
• Automatisering 
• Hållbarhet 
• Cirkulär ekonomi 
• Hälsa 
• Demografisk utveckling 
• Differentiering 

 
 
I Trygghetsrådets Framtidens arbetsliv är här 14, beskrivs nya typer av yrken utifrån 
megatrender. Några exempel på framtidsyrken såsom robotpersonlighetsdesigner, 
klimatrevisor, etikutvecklare och DNA-coach presenteras här:  
 
Robotpersonlighetsdesigner 
Inom AI, Artificiell Intelligens och automation så kommer det bli allt vanligare med sociala 
robotar t ex på en flygplats eller i butik, eller hos en dement person, eller vid teknisk support. 
I takt med att dessa sociala robotar blir allt vanligare så kan det krävas en 
robotpersonlighetsdesigner, en utvecklare som kan designa personligheter beroende på 
kontext. Exempel på kompetens är datavetenskap, AI, sociologi, psykologi, 
beteendevetenskap och design. 
 
Klimatrevisor 
Inom hållbarhet kan en klimatrevisor behövas då många företag saknar klimatekonomisk 
kompetens. Det kan vara att få hjälp med analyser och redovisa hållbarhetssatsningar samt ta 
fram strategier från linjär till cirkulär ekonomi, kanske till och med att bli klimatpositiv. 
Exempel på kompetens är miljö- och energikunskap, naturvetenskap, klimatekonomi, 
ekonomi och juridik. 
 
Etikutvecklare 
Inom syfte och etik så kan en etikutvecklare behövas, då kraven på företag har ökat att ta ett 
samhällsansvar. Företagen kan då behöva hjälp med att identifiera och kommunicera samt 
efterleva ett högre syfte.  Exempel på kompetens är ekonomi, etik och filosofi. 
 
DNA-coach 
Inom hälsa så kan en DNA-coach behövas som hjälper individer att tolka data för att minska 
och förebygga hälsoproblem. Detta kan innebära att ta fram livsstils- och kostråd, som sedan 
följs upp genom att mäta och utvärdera hur kroppen reagerar på den nya livsstilen. Exempel 
på kompetens är genetik, nutrition, beteendevetenskap och psykologi. 
 
 
Yrkesprognoser 
På Arbetsförmedlingens hemsida över yrkesprognoser 15 beskrivs yrken som har stora 
möjligheter till arbete 2022 och 2026, kopplat till Bergska gymnasiets programutbud och 
Finspång kommuns Vuxenutbildning kan vi se dessa:  

 
14 https://framtidsprao.trr.se/documents/Framtidens_arbetsliv_rapport_WEB.pdf 

15 https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/yrkesomraden 
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Några exempel på YH-utbildningar i Östergötland16 kopplat till yrkesprognoser och som 
förslag till högre utbildning: 

• Redovisningsekonom inom flera områden, Kvalificerat inköp och upphandling, 
Lönespecialist 

• VA-projektör, Mätningstekniker, Rörtekniker med svetscertifikat. 

• Specialistundersköterskor inom flera områden, Behandlingspedagog, Stödpedagog.  

 
16 https://www.yhutbildningar.se/utbildning/ostergotlands-lan/d87342 

Yrken inom Prognos stora möjligheter till arbete 2022 och 2026 

Ekonomi och juridik Advokater, affärs- och företagsjurister, controller, domare, 
försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, förvaltnings 
och organisationsjurister, löne- och 
personaladministratörer, redovisningsekonomer samt 
åklagare. 

Bygg och anläggning Bygg- och ventilationsplåtslagare (mycket stora 2022 och 
2026), civilingenjör (mycket stora 2026), målare (mycket 
stora 2026), anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinskötare, betongarbetare, brunnsborrare, 
golvläggare, murare, takmontörer, träarbetare, snickare 
samt vvs-montör. 

Naturvetenskap Biomedicinsk analytiker m fl., miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer. 

Pedagogik Förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lärare i 
yrkesämnen, speciallärare och specialpedagoger (alla 
mycket stora 2022 och 2026). 

Elevassistent (mycket stora 2026). 

Social inriktning Vårdare och boendestödjare inom LSS (mycket stora), 
kuratorer (mycket stora 2026), präster (mycket stora 2026), 
behandlings- och socialpedagoger, personliga assistenter, 
socialsekreterare samt övriga sociala yrken som t ex 
frivårdsinspektör. 

Övriga yrken Polis 

(Inom data/it mycket stora möjligheter; mjukvara- och 
systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter, 
systemtestare och testledare) 
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Sökbilder lokalt och regionalt 
Under denna rubrik kring sökbilder lokalt och regionalt så finns beskrivet fördelning av 
antagna elever i åk 1 samt slutlig antagning och förstahandsval. 
 
 
Fördelning antagna elever årskurs 1 
Nedan följer statistik för antagna elever årskurs 1 för hemkommun och för antagna elever 
årskurs 1 utanför hemkommun. Statistik hämtad från elevdatabas. 
 
Fördelning antagna elever årskurs 1 i hemkommun 
Läsåret 20/21 antogs 164 elever på gymnasieprogram som anordnas inom Finspångs 
kommun. 65 elever läste på Bergska gymnasiets nationella program, 2 elever på Bergska 
gymnasiets gymnasiesärskoleprogram, 38 elever på Bergska gymnasiets 
introduktionsprogram och 59 elever på Curt Nicolin Gymnasiets program, se tabell nedan. 
 
Läsåret 21/22 antogs 151 elever på gymnasieprogram som anordnas inom Finspångs 
kommun. 61 elever läste på Bergska gymnasiets nationella program, inga elever i årskurs 1 
antogs på Bergska gymnasiets gymnasiesärskoleprogram, 28 elever på Bergska gymnasiets 
introduktionsprogram och 62 elever på Curt Nicolin Gymnasiets program, se tabell nedan. 
 

 
 
Inför läsåret 21/22 gjordes förändringar i programutbud, möjligheten att söka till Fordon- och 
transportprogrammet, lärling och VVS- och fastighetsprogrammet, lärling togs bort. Barn- 
och fritidsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet som tidigare varit 
lärlingsprogram blev istället skolförlagda.  
 
Skillnader mellan fördelning antagna elever årkurs 1, läsåren 20/21 och 21/22 för Bergska 
gymnasiets nationella program, är liten med totalt 4 färre elever, från 65 till 61. 
 
  

Årskurs 1 Bergska gymnasiet
-nationella program

Bergska gymnasiet
- gymnasiesärskola

Bergska gymnasiet
- introduktionsprogram

Curt Nicolin Gymnasiet
-nationella program

Läsår 20/21 65 2 38 59
Läsår 21/22 61 0 28 62
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Diagrammet nedan visar fördelningen av elever i årskurs 1 på respektive program på Bergska 
gymnasiet och Curt Nicolin Gymnasiet läsåret 20/21 och 21/22. 
 

 
Källa: Östergötlands elevdatabas, avläsningsdatum 20-09-15 och 21-09-15 
 
I förhållande antagna elever 20/21 och 21/22 på nationella program Bergska gymnasiet kan vi 
se att programmen: 
 

- Samhällsvetenskap har en ökning av 9 elever till 18. 
- Naturvetenskap har en ökning av 1 elever till 8. 
- Handels och administration från lärling, en ökning av 5 elever till 11. 

- Barn och Fritid från lärling, har en ökning av 1 elev till 4. 
- Ekonomi har en minskning av 7 elever till 14. 

- Bygg- och anläggning har en minskning av 6 elever till 6. 
 
Sammantaget så har vi en ökning av 16 elever och en minskning av 13 elever, totalt över 
antagna elever 20/21 och 20/22 är variationen liten på nationella program Bergska gymnasiet. 
  

381



V I S I O N  O C H  V I L J E I N R I K T N I N G  F Ö R  F I N S P Å N G S  K O M M U N A L A  
G Y M N A S I E S K O L A  

30 

Fördelning elever årskurs 1 utanför hemkommun 
Nedan visas elevernas val av gymnasieprogram hos annan huvudman utanför kommunen, 
gymnasieprogram som även erbjuds på Bergska gymnasiet läsåren 20/21 och 21/22: 
 

 
Källa: Östergötlands elevdatabas, avläsning 20-09-15 och 21-09-15 samt antagningsstatistik från Gymnasieantagningen i Norrköping. 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet, Bråvallagymnasiet är det programmet som sticker ut 
något i förhållande till föregående läsår med en ökning 3 elever till 7. 
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Slutlig antagning och förstahandsval 
Här presenteras mer statistik av slutlig antagning och elevers förstahandsval över läsåren 
19/20, 20/21, 21/22 i hemkommun. 
Statistik nedan är hämtad ifrån antagningsenheten i Norrköping. 
 
74 % (203 av totalt 275 elever) blev antagna till åk 1 på sitt val 1 läsåret 19/20 

 
 
80 % (189 av totalt 235 elever) blev antagna till åk 1 på sitt val 1 läsåret 20/21 

 
 
76 % (188 av totalt 246 elever) blev antagna till åk 1 på sitt val 1 läsåret 21/22 

 
 
Bergska gymnasiets nationella program har totalt i snitt över tre läsår (19/20, 20/21, 21/22) 
legat på 85% av antagna elevers förstahandsval, i jämförelse med Curt Nicolin gymnasiet som 
legat i snitt på 89%. 
 
  

Skolplacering Antagna elever 
åk 1 på val 1
Läsår 19/20

% Totalt antagna 
elever åk 1
Läsår 19/20

Bergska gymnasiet; introduktionsprogram (IMA, IMS, IMY) 15 33% 45
Bergska gymnasiet; nationella program 73 86% 85
Curt Nicolin Gymnasiet 48 91% 53
Annan huvudman utanför kommunen 67 73% 92

203 275

Skolplacering Antagna elever åk 
1 på val 1

Läsår 20/21

% Totalt antagna
elever åk 1
Läsår 20/21

Bergska gymnasiet, introduktionsprogram 17 49% 35
Bergska gymnasiet, nationella program 53 84% 63
Curt Nicolin Gymnasiet 58 93% 62
Annan huvudman utanför kommunen 61 81% 75

189 235

Skolplacering Antagna elever
åk 1 val 1

Läsår 21/22

% Totalt antagna 
elever åk 1
Läsår 21/22

Bergska gymnasiet, introduktionsprogram 15 50% 30
Bergska gymnasiet, nationella program 50 85% 59
Curt Nicolin Gymnasiet 52 84% 62
Annan huvudman utanför kommunen 71 75% 95

188 246
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Analys sökbilder lokalt och regionalt 
Vid en analys av sökbilder lokalt och regionalt kan vi se att Finspångselever vill läsa på 
hemmaplan i Finspång. De flesta eleverna har valt att läsa på Bergska gymnasiet eller på Curt 
Nicolin gymnasiet. Fler elever läser i Finspång än utanför kommunen.  
 
Enstaka elever väljer andra utbildningar i regionen, där ingen av utbildningarna sticker ut. Det 
är svårt för Finspångs kommun att möta elevers val av utbildningar med särskilda 
inriktningar. 
 
Skillnader mellan fördelning antagna elever årkurs 1, läsåren 20/21 och 21/22 för Bergska 
gymnasiets nationella program, är liten med totalt 4 färre elever från 65 till 61. 
 
I förhållande antagna elever 20/21 och 21/22 på nationella program Bergska gymnasiet kan vi 
se att programmen: 
 

- Samhällsvetenskap har en ökning av 9 elever till 18. 
- Naturvetenskap har en ökning av 1 elever till 8. 

- Handels och administration från lärling, en ökning av 5 elever till 11. 
- Barn och Fritid från lärling, har en ökning av 1 elev till 4. 

- Ekonomi har en minskning av 7 elever till 14. 
- Bygg- och anläggning har en minskning av 6 elever till 6. 

 
Sammantaget så finns det en ökning av 16 antagna elever och en minskning av 13 antagna 
elever. Totalt över antagna elever 20/21 och 20/22 är variationen liten på nationella program, 
Bergska gymnasiet. 
 
Det program som sticker ut något i förhållande till föregående läsår med samma program som 
erbjuds på Bergska gymnasiet är Bygg- och anläggningsprogrammet, Bråvallagymnasiet med 
en ökning av 3 elever till 7. 
 
Bergska gymnasiets nationella program har totalt i snitt över tre läsår (19/20, 20/21, 21/22) 
legat på 85% av antagna elevers förstahandsval, i jämförelse med Curt Nicolin som legat i 
snitt på 89%. 
 
  

384



V I S I O N  O C H  V I L J E I N R I K T N I N G  F Ö R  F I N S P Å N G S  K O M M U N A L A  
G Y M N A S I E S K O L A  

33 

Marknadsföring och konkurrens  
Här beskrivs resultat från intervjuer kommunala gymnasieskolor. Därefter presenteras några 
slutsatser efter de frågeställningar som ställts i inledningen av utredningen och några 
nyckelord samt möjligheter för nationella program på den kommunala gymnasieskolan 
Bergska Bildningen. Som avslutning finns ett stycke om påverkan av konkurrens på den 
lokala marknaden i Finspång. 
 
 
Resultat intervjuer kommunala gymnasieskolor 
Fem intervjuer har genomförts med ett urval kommunala gymnasieskolor i Östergötland med 
liknande programutbud som den kommunala gymnasieskolan i Finspångs Kommun. Två av 
de intervjuade gymnasieskolorna ligger i de större städerna. Två av de intervjuade 
gymnasieskolorna förutom Finspång, ligger på 20 minuters avstånd till större stad, liknande 
som Finspång och Norrköping. De städer som finns representerade i resultatet av intervjuer 
är; Linköping, Norrköping, Mjölby, Söderköping och Finspång. Svar från Norrköping och 
Mjölby representerar fler gymnasieskolor än en. 
 
Utifrån den gymnasiemarknad som finns, så skiljer sig i förutsättningarna för de olika 
kommunerna. I Linköping och Norrköping finns många andra privata aktörer, förutom 
kommunala. Mjölby har ingen privat aktör inom gymnasieskolan utan agerar själv på sin 
lokala marknad. Söderköping samarbetar med Västervik och Valdemarsvik, vilket gör att de 
naturligt får elever därifrån. Finspång har både en kommunal gymnasieskola och en privat 
aktör som agerar på samma lokala marknad. 
 
Nedan beskrivs resultat av respondenternas svar inom frågor om marknadsföring och 
konkurrens. 
 
Marknadsföring 
Under denna rubrik om marknadsföring finns svar på frågor om hur gymnasieskolorna arbetar 
för att locka elever och om det arbetet ger resultat. 
 
Berätta om hur ni arbetar för att locka elever till gymnasieskolan och till program? 
 
De vanligaste insatserna och aktiviteterna som beskrivs i intervjuerna är för årskurs 9 
gymnasiemässan, öppet hus och besöksdagar eller ”prova-på”-dagar, där elever kan besöka 
program och lektioner. Det är även vanligt att gymnasieskolorna gör ett mindre öppet hus vid 
omvalsperioden. 
 
Normalt har vi en gymnasiemässa, öppet hus som vi samordnar mellan gymnasieskolor under en vecka. Vi har ”prova på” en halvdag där 
man är med på lektioner/program. Vi gör också insatser under omvalsperioden, mitten av januari mindre öppet hus. (Hagagymnasiet, 
Norrköping) 
 
 
Det finns också exempel på riktade insatser mot grundskolan: 
 
I vårt informationsarbete har vi prioriterat möten med elever. Detta består bland annat i en grundskoleturné där våra lärare och studie- och 
yrkesvägledare informerar om olika yrken och utbildningar. Vi berättar då om olika branscher och framtidsmöjligheter. Vi genomför även 
programdagar där elever från våra grundskolor kommer till gymnasieskolorna på besök och för att då testa på två olika program. (Mjölby 
gymnasium) 
 

385



V I S I O N  O C H  V I L J E I N R I K T N I N G  F Ö R  F I N S P Å N G S  K O M M U N A L A  
G Y M N A S I E S K O L A  

34 

Under senaste läsåret med pandemin har gymnasieskolorna satsat mer på digitala mässor och 
digitala öppet hus. Gymnasieskolorna i Norrköping har här gjort en gemensam satsning där 
man anlitat ett företag, där även kringliggande kommuner deltagit som Söderköping. I och 
med satsningar digitalt så har det inneburit att gymnasieskolorna har utvecklat sina hemsidor 
med mer information och fler informationsfilmer om olika program. 4 av 5 gymnasieskolor 
har även satsat mer på sociala medier såsom facebook, instagram, linkedin, snapchat och 
Tiktok. Här finns även exempel på riktade insatser mot särskilda målgrupper och områden.  
 
Nu har vi haft en digital mässa, som vi köpte in från ett företag för att få ungdomar som söker. Vi spelade in filmer och tog bilder som vi la 
ut på hemsidor. Vi har även nu köpt in till sociala medier som facebook, snapchat, instagram. Vi har nått många ungdomar via snapchat och 
har även här lagt till Tiktok. Föräldrar når vi via facebook. Vi ska fortsätta med detta även i höst innan valet öppnar – att ”pinpointa” 
målgrupper. Vi tror att fler inte gjort ”fel val” (med tanke på satsningen). Det är alla kommunala gymnasieskolor som varit med på denna 
satsning. (Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
Marknadsföring sker digitalt via sociala medier; facebook, instagram och linkedin. Här kan man följa vad elever gör under 
skoltiden/veckan/dagar, vi är aktiva här. Hemsidan är också uppdaterad. Här ligger filmer som man kan ”klicka vidare” på utifrån den 
digitala gymnasiemässan som skapades. Vi har även riktad marknadsföring mot Svärtinge, Skärblacka och Kimstad. (Bergska Bildningen, 
Finspång) 
 
 
Katedralskolan är den enda gymnasieskola som inte satsat på sociala medier, valet varför är 
att gymnasieskolan har ett bra söktryck och rykte. 
 
Normalt har vi mässor i november och öppet hus i februari samt erbjuder besöksdagar från grundskolan. Under pandemin så har vi satsat 
mer på hemsidan och filmer som läggs ut där. Detta är grunden, vi satsar inte på sociala medier, vi har bra söktryck och rykte. Flera med 
förstahandsval är reserver. (Katedralskolan, Linköping) 
 
 
Tre gymnasieskolor tar specifikt upp för att locka elever; att det är en förutsättning att ha god 
kvalitet i utbildningen, att ha en bra kärnverksamhet, att göra bra rekryteringar av bra lärare, 
att utveckla program och vara tydliga med vad utbildningen leder till samt att eleverna är 
nöjda med sin skola, som kan rekommendera den.  
 
Angående rykte så satsar vi på att ha en bra kärnverksamhet. Elever som är nöjda med sin skola, som pratar gott om den. Det handlar om att 
rekrytera bra lärare, att programutvecklingen skapar så att eleverna ser linjen ”den röda tråden i programmet” och vad utbildningen leder 
till. (Katedralskolan, Linköping) 
 
Vi har satsat på intern marknadsföring, då eleverna är våra bästa ambassadörer – att våra egna elever är nöjda. Vi är fortfarande ”en fattig 
skola” men vi försöker göra så eleverna känner sig speciella. Vi har arbetat utifrån målen kundnöjdhet och att vilja rekommendera skolan. 
(Bergska Bildningen, Finspång) 
 
 
Ser ni att det arbetet ni gör för att locka elever ger resultat? Om ja på vilket sätt? 
 
3 av 5 gymnasieskolor har svårt att svara på frågan, en del av det handlar om corona, att man 
är osäker om nya satsningar eller att man inte vet exakt vad som leder till vad i olika insatser. 
 
Svårt att säga pga coronan. (Bergska Bildningen, Finspång) 
 
Svårt att säga, det vi gör är svårt att mäta när vi gör lika från år till år. Gymnasiemässan är viktig. Den digitala gymnasiemässan gav inte så 
mycket. (Nyströmska skolan, Söderköping) 
 
 
Hos de gymnasieskolor där man ser resultat kommer återigen in viktiga aspekter som att 
utbildningen ska hålla god kvalitet, ha bra lärare och att elever trivs.  
 
Ja, det tycker vi att det gör. Viktiga delar i att locka nya elever är att vår utbildning håller en god kvalitet och att våra elever trivs på skolan. 
När vi får återkoppling på vårt arbete lyfter man ofta fram att skolan har ett gott rykte, att utbildningarna håller en hög kvalitet och att 
lärarna är bra.  (Mjölby gymnasium) 
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Det finns också specifika svar som: 
 
Vi tror om vi inte gjort denna satsning på sociala medier och under omvalsperioden, hade vi inte behållit söktrycket på vissa program… 
(Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
Vi har arbetat med helhetslösningar, riktning program. Internationell profil som lockat med resor. (Katedralskolan, Linköping) 
 
 
Och andra slutsatser: 
 
Trots Corona så kommer vi fortsätta med sociala medier, det är ca 20–30% som inte tar sig till gymnasiemässan som vi kan nå med hjälp av 
sociala medier. (Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
 
Konkurrens 
Under denna rubrik om konkurrens finns svar på frågor om gymnasieskolorna påverkats av 
konkurrens, vad det eventuellt inneburit i form av elevantal och organisation, grundansvar, 
särskilda satsningar av specialiseringar utbildningsalternativ, ökade kostnader för 
marknadsföring, ökade kvalitetssatsningar och utmaningar framöver samt en avslutande fråga. 
 
Hur har ni påverkats av konkurrens om elever och elevers val av gymnasieskola? 
’ 
Här finns lite olika svar från gymnasieskolorna: 
 
Vi har ingen direkt konkurrens från friskolorna utan mer konkurrens från de kommunala gymnasieskolorna t ex Folkungaskolan som är 
störst på SAM. Katedralskolan står sig bra för trender över tid. Vi är inte konkurrensutsatta. (Katedralskolan, Linköping) 
 
Konkurrens just nu av Jensen och Praktiska som tar elever från Bråvalla. Friskolor kommer och går. Det kommer nog pika om några år. Vi 
pratar om att de kommunala gymnasieskolorna har gemensamt 70% av marknaden. (Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
Över tid har andelen som söker en gymnasieutbildning i hemkommunen varit relativt konstant. Vi kan märka att det går trender i vilka 
program man söker. Vissa år har vi haft fler sökanden än platser, och då har elever som inte fått plats ibland valt samma utbildning fast i 
annan kommun. I samband med sök till gymnasieskolan utvärderar vi vårt utbud av program, t.ex. kan vi se att det finns en hög efterfrågan 
på något program vi idag inte erbjuder?  (Mjölby gymnasium) 
 
Norrköping lockar elever, det är orten mer, ingen skola eller program utan nya bekantskaper och ungdomsaktiviteter runt skolan som lockas 
av elever. (Nyströmska skolan, Söderköping) 
 
Vi påverkas av CNG där man nu har program och inriktningar med dubbelkompetens som Teknik, där man kan byta till naturutgång eller 
Teknik med ekonomi och Vård- och omsorg med samhällsvetenskap. CNG har ett starkt varumärke som är förknippad med pengar, god 
ekonomi. I och med att vi är i samma byggnad blir vi satta på undantag. Våra elever tror att de går på CNG, då byggnaden förknippas med 
CNG. Vi har ingen egen identitet, just nu är skillnaderna tydliga. (Bergska Bildningen, Finspång) 
 
 
Vad har ev. konkurrens inneburit för er? 
 
Utifrån diskrepans mellan elevantal och organisation samt eventuella anpassningar finns dessa 
svar: 
 
Elevantalet kan variera över gymnasieåren men vi släpper ifrån oss samma elevantal som vi tar in. (Katedralskolan, Linköping) 
 
Absolut, på Bråvalla som vi tvingats anpassa organisationen utifrån färre elever som sökt vissa program och vi har även haft en diskussion 
på Haga om det skulle behövas. (Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
I möjligaste mån har vi försökt dimensionera våra utbildningar med hänsyn till bland annat efterfrågan och behov på arbetsmarknaden. Vi 
har en ekonomimodell som inte är direkt linjär med antal elever på programmet, utan istället bygger på resursbehov på programmet. Vi 
arbetar gemensamt i ledningsgruppen för att fördela våra resurser så klokt vi kan utifrån elevernas behov. (Mjölby gymnasium) 
 
Ja vi får stuva om lite, vara flexibel med yrkesprogram t ex om FT är lite sökande så kan vi öka på (platser) något annat som t ex på BF. Vi 
tittar även på program som behövs framåt. (Nyströmska skolan, Söderköping) 
 
Vi har fått sanera ekonomin genom att minska antalet kursval, kursutbud och programutbud. För att klara budget krävs fulla klasser. Vi har 
skalat bort all extra personal som IT-support och gett extra uppgifter till redan befintlig personal. Tillsammans med Syv har rektor gått 
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igenom vad vi måste ha och har försökt att hitta lite speciella attraktiva saker. Körkort, har vi fått slutat med. Vi har synkat ihop ekonomin 
med verksamheterna på Bergska. (Bergska Bildningen, Finspång) 
 
Gällande grundansvaret som kommunala gymnasieskolor har som garant för att ungdomar får 
möjlighet till den utbildning de har rätt sitt så svarar 3 av 5: 
 
Ja, så är det! Fler som söker som kanske får sitt tredje val som i ekonomi, som då kommer med förfrågan om byte från friskola. Finns alltid 
ett flöde, men vi har ej kunnat ta emot. Om man ska ”släcka” en inriktning som ingår i samverkansavtalet i regionen måste man ta upp det 
där. (Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
Det händer årligen att elever kommer ”tillbaka” till hemkommunen under början av sin första termin på gymnasiet och då tas eleverna emot 
på programmen i mån av plats. Vanligtvis ökar vårt totala elevantal något under början av höstterminen, framförallt på våra 
studieförberedande program. (Mjölby gymnasium) 
 
Ja, en hel del, det ökar under perioden augusti till september + 10 elever mest till högskoleförberedande program, få till yrkesprogram. 
Troligtvis så är det ”bussåkande” som påverkar, som tar emot. (Nyströmska skolan, Söderköping) 
 
 
Då det kan vara viktigt att belysa de särskilda satsningar som görs i form av specialiseringar 
av utbildningsalternativ, så finns här svar från alla gymnasieskolor. 
 
Katedralskolan, Linköping: 
 
Ekonomi har en stor UF verksamhet. 
 
Samhällsvetenskap där har vi tidigare haft en TVÄR, med tajt samarbete för övergripande projekt. Här har vi specialdesignade lokaler som 
möjliggör samarbete i projekt med grupprum och särskilda samlingslokaler. 
 
I Natur har vi en forskningsprofil med samarbete med sjukhuset och universitet t ex så handleder de därifrån i gymnasiearbetet. 
 
I Handels så har vi två spår, en inriktat mot högskolestudier med extra Eng 6 och matte (?), en riktad mot yrke. År två väljer man inriktning. 
 
 
Hagagymnasiet, Norrköping: 
 
Starkare profil för varje gymnasieskola, ska bli enklare och tydligare budskap för elever att söka. Kungsgård starkare traditionell ekonomi 
och handel, frisör samt att livsmedelsprogrammet har flyttat dit. De Geer med estet, hum och sh. Bråvalla som jobbar med branscher, där vi 
har en byggmässa där man får känna och klämma för åk 8 som vi haft i 3 år. Mässan har gjort att vi fått fler tjejer, 25% nu av eleverna. 
 
Haga Tvär är levt kvar sen 2011, inte mest populär men är en väg om man vill ha både NA och SH. 
Vi är fyra gymnasieskolor som arbetar tillsammans. Samordnar, stakar ut hur man tror och tänker. Att flytta program är inte så märkvärdigt 
men det tar tid. Vi måste väga beslut! T ex har vi flyttat över skoltillhörigheten för restaurang, livsmedel och hotell fr tidigare De Geer, men 
lokalerna är fysiskt kvar. 
 
 
Mjölby gymnasium: 
 
Nej, det viktigaste är kärnan – att göra bra utbildning. Bland annat skolans inre arbete och samverkan med näringsliv är viktigt för hög 
kvalitet. Vi satsar på att göra en skola där eleverna kan och vill vara. Vi erbjuder profiler på våra utbildningar, t.ex. hockey, fotboll, ridning 
och musik, som en del i att skapa en utbildning av hög kvalitet. Ungefär 5–10% läser idag dessa kurser inom ramen för individuellt val.  
 
 
Nyströmska skolan, Söderköping: 
 
Nej, vi har inte någon särskild profil (kopplat till program) utan en profil som går igenom alla som heter ”Älska och Orka”, handlar bl a om 
goda vanor, mat, sömn, sociala kontakter, som vi försöker profilera mer. 
UF har vi kopplat till EK, SH, NA – där vinner vi pris varje år! 
 
 
Bergska Bildningen, Finspång: 
 
För att öka antal sökande på samhällsvetenskapliga programmet, och att göra SAMSAM mer attraktivt än att  
”bara bli en fortsättning på högstadiet” som elever utryckte det, så funderade man på vad som kunde bli något. Då kommunen påbörjat att 
arbeta med Globala mål och Agenda 2030 och att detta med hållbarhet har blivit en viktig fråga, så valde man att bygga vidare på det 
genom att skapa en Global profil. I samband med att vi startade den Globala profilen ansökte vi även om att bli FN-certifierade och att 
samarbeta med kommunala tjänstemän. Samarbetet med kommunala tjänstemän bestod av att elever på den globala profilen fick ”riktiga 
uppdrag” som eleverna kunde koppla till sina gymnasiearbeten. Man sökte också extra pengar i kommunen för att betala för FN-
certifieringen. 
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På frågan om gymnasieskolorna haft ökade kostnader för marknadsföring så svarar 3 av 5 att 
de haft det eller köpt tjänster, främst är det då satsningar på sociala medier, utvecklande av 
hemsidor och i syfte att profilera skolan. Det utrycks också att det varit en förutsättning under 
pandemin. 
 
Sociala medier där vi köpt tjänster; filmsnuttar och intervjuer, elever som pratar gott om skolan är de bästa  
ambassadörerna. Kostnader har legat på 15 000–18 000 kr per skola, sociala medier är billigt i förhållande till annan marknadsföring. 
Budskap från respektive skola och nyckelord som funnits med sedan förut. Viktigt att det händer något där varje vecka – jobba med sidorna, 
korta filmsnuttar effekt, lever kvar flera år. (Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
 
Gällande ökade kvalitetssatsningar så svarar alla gymnasieskolor att de arbetar med det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 
Vi har inte behövt satsa på ökade kvalitetssatsningar då vi inte har den konkurrensen, utan utvecklar kvalitetsarbete efterhand. T ex 
använder vi programråd för att säkerställa elevenkäter, viktigt att lyssna på eleverna. Vi har junidagar där vi analyserar – vad ser vi? Som 
vi sedan tar med till ny VP. En del hamnar här under förstelärarnas uppgift/ansvar. (Katedralskolan, Linköping) 
 
Vi har nu jobbat med kvalitetssatsningar 5–6 år, har en utvecklingsstrateg mot gymnasiet. I kvalitetsarbetet har vi blivit skarpare i analysen. 
Vi har tagit fram bättre underlag till rektorerna, vi skruvar på kvalitetsdialogerna tillsammans i ledningsgruppen. Varje rektor behöver ha 
en plan – ta bort något? Vad är er analys? Att vi utmanar i de individuella mötena. (Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
Vi arbetar för att skapa den bästa utbildningen, vilket vi gör med utgångspunkt i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det är viktigt att vi lägger 
tiden på rätt saker, som har störst betydelse för utbildningens kvalitet. Hur gör vi undervisningen ännu bättre? Hur ser vi att det arbete vi 
gör får effekt för elevernas lärande? (Mjölby gymnasium) 
Satsar på förstärkt elevhälsa, ska öka ledningen med en rektor så vi kan arbeta mer med utvecklingsfrågor. Specialpedagoger med särskilt 
stöd för att det ska fungera för elever, framförallt stöd till lärarna. (Nyströmska skolan, Söderköping) 
 
Arbetet med ”nöjdhet” hos eleverna. SKA-arbetet är viktigt verktyg för att identifierat det som fungerat bra och det vi behöver göra något åt. 
De satsningar vi lagt in i VP har vi genomfört och vi ser att allt har gett effekt. Det vi behöver bli bättre på i en förlängning, är det vi redan 
arbetar med och det tar tid. (Bergska Bildningen, Finspång) 
 
 
De utmaningar som gymnasieskolorna ser framöver är: 
Vi får aldrig luta oss tillbaka. Friskolorna har nog påverkar detta. Vi måste arbeta aktivt hela linjen och ta elevernas uppfattningar på 
allvar. (Katedralskolan, Linköping) 
 
Största utmaningen är friskolornas etablering, det finns fler gymnasieplatser än elever! Bråvalla att ställa om till att krympa, tillägg med 
YH-utbildning, företag kan hyra in sig. Vi vill få tillbaka vuxenutbildningen till Bråvalla för lärlingsutbildningar så det blir en kombo 
gymnasiet och vux. Samarbeta med vuxenutbildningen framöver – tänka bredare. (Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
Våra fortsatta utmaningar är att ytterligare utveckla utbildningen, att effektivisera – göra det bästa vi kan av de resurser vi har. Vi behöver 
fortsätta jobba för en utbildning av hög kvalitet och en skola där våra elever trivs. På det sättet fyller vi platserna på våra utbildningar. 
(Mjölby gymnasium) 
 
Stärka arbetet så enskilda lärare klarar de pedagogiska utmaningarna – bättre rustade för det – stärka det som sker i klassrummet! 
(Nyströmska skolan, Söderköping) 
 
Att kunna erbjuda ett bra schema med tillräckliga lokaler. Bra tjänster, så vi kan få kvalificerad personal. Vi måste vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det vi sett i senaste rekryteringen är att det blivit fler sökande, som lockas av att vi är FN-certifierade, många yngre är 
intresserade av hållbarhet. Detta vill vi hålla kvar, så vi får sökande. (Bergska Bildningen, Finspång) 
 
 
Som avslutning på intervjuerna nämner gymnasieskolorna detta: 
 
Under pandemin har nog skolan rykte spelat mer roll. Elever väljer vad de vill. Det kan vara mer attraktivt med att söka till en större stad. 
(Katedralskolan, Linköping) 
 
Hur vi arbetar med ökade konkurrens, mer jobba strategiskt. Min vardag är väldigt fylld av detta. Viktigt att revidera om det behövs – så vi 
inte ligger kvar nästa år. (Hagagymnasiet, Norrköping) 
 
För att en skola ska lyckas och vara konkurrenskraftig tror jag det är viktigt att bygga på sina egna styrkor och förutsättningar, bygga sin 
egen identitet. Skapa en målbild och jobba mot den!  (Mjölby gymnasium) 
 
Vi ser tydligt att vårt arbete som FN-certifierad skola och arbetet med värdegrund gett resultat, som bl a visas i skolenkäten kring mänskliga 
rättigheter, etiska ställningstagande, att elever upplever att både killar och tjejer behandlas lika etc. Alla elever som börjar hos oss får en 
elevhandbok och information om skolans ledord, vad de betyder. Ledorden måste vara kongruenta hos lärarna, levande på så vis att som 
vuxen måste man ta ansvar och agera. Vi behöver skapa en egen identitet – Bergska gymnasiet! I egna lokaler. Vi får hela tiden ”slåss” för 
vårt utrymme. (Bergska Bildningen, Finspång) 
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(Bilaga 9. Intervjuguide kommunala aktörer kring marknadsföring och konkurrens) 
 
 
Slutsatser, nyckelord, möjligheter och påverkan av 
konkurrens 
Under denna rubrik samlas slutsatser utifrån frågeställningar, nyckelord från intervjuer och 
möjligheter för Bergska Bildningens nationella program samt påverkan av konkurrens lokala 
marknaden i Finspång. 
 
Slutsatser utifrån frågeställningar 
Här beskrivs slutsatser av sammanfattande svar av intervjuer och om något svar särskiljer sig 
eller sticker ut, utefter de frågeställningarna som preciserats inledningsvis att beakta i 
utredningen. 
 
Hur har Finspångs kommun och andra intervjuade kommuner påverkats gällande 
agera både som utbildningsproducent och konkurrent mot andra skolhuvudmän? 
 
Alla gymnasieskolor känner på något sätt konkurrens antingen ifrån andra kommunala 
gymnasieskolor eller ifrån privata aktörer eller konkurrens av en större ort eller konkurrens 
utifrån trender program. Det verkar i svaren att friskolorna, de privata aktörerna driver på, att 
de kommunala gymnasieskolorna måste vara på tå, arbeta strategiskt och inte luta sig tillbaka. 
Flera svar visar på behovet av att försöka förstå marknaden, bygga identitet och utveckla 
budskap från ledord eller nyckelord. I konkurrensen om elever finns ofta svar om att eleverna 
är de bästa ambassadörerna, att det är viktigt att ha en utbildning med bra kvalitet och bra 
lärare. Att rekrytera bra lärare är en utgångspunkt. 
 
Gällande utbildningsproducent så försöker de kommunala gymnasieskolorna anpassa sitt 
utbud efter den gymnasiemarknad som finns, antingen i förhållande till privata aktörer eller 
kommunala aktörer eller utifrån arbetsmarknadens behov och efterfrågan.  
 
 
Hur har Finspångs kommun och andra intervjuade kommuner påverkats av sitt 
grundansvar att vara garant för att kommunens ungdomar får möjlighet till utbildning 
de har rätt till? 
 
3 av 5 gymnasieskolor har påverkats av det grundansvar som kommunerna har. Svar här är att 
det alltid finns ett flöde, att elever kommer tillbaka till hemkommunen. 
 
 
Har Finspångs kommun och andra intervjuade kommuner haft ökade kostnader för 
marknadsföring? Om Ja - På vilket sätt? 
 
Oavsett ökade kostnader eller inte så har alla gymnasieskolor fått satsa mer medvetet på sin 
marknadsföring, på profilering och identitet. Marknadsföring digitalt har för de allra flesta 
blivit en självklarhet speciellt under pandemin. Förutom utvecklande av gymnasieskolornas 
hemsidor så har sociala medier spelat en stor roll och svar här finns om riktade insatser både 
till speciella målgrupper eller till specifika områden. 
 

390



V I S I O N  O C H  V I L J E I N R I K T N I N G  F Ö R  F I N S P Å N G S  K O M M U N A L A  
G Y M N A S I E S K O L A  

39 

Har marknadsföring av den egna kommunala gymnasieskolan och även intervjuade 
kommuner gett resultat med ökade antal sökande på program? Om Ja - På vilket sätt? 
 
Svårt att avgöra om det gett resultat, men det utryckts i svar att det varit en förutsättning för 
att behålla antal sökande och antagna elever. 
 
 
Vad har eventuell diskrepans mellan elevantal och organisation inneburit? 
 
Flera av gymnasieskolorna anpassar sin organisation efter elevantal och program. Svar finns 
om att tänka resurseffektivt (oftast i förhållande till samverkan fler verksamheter), vara 
flexibla, utvärdera utbud och efterfrågan samt följa de trender som uppstår. 
Den gymnasieskola som särskiljer sig är Finspångs egen kommunala gymnasieskola, där 
beskrivningar finns av mer saneringar av ekonomi som minskade antalet kursval, kursutbud 
och programutbud samt att man fått skalat bort all extra personal. 
 
 
Hur har eventuella kvalitetssatsningar påverkat? 
 
Alla gymnasieskolor arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklar det på olika 
sätt. Det kan vara att säkerställa elevenkäter med programråd, det kan vara att ta fram bättre 
underlag till rektorer för skarpare analys, det kan vara att lägga tiden på ”rätt saker” i 
förhållande till vad som har störst betydelse för utbildningens kvalitet (undervisning och 
lärande), det kan vara att göra satsningar på elevhälsa och specialpedagoger, det kan vara att 
arbeta med nöjdhet hos eleverna och att satsningar utifrån VP ger effekt. 
 
Det är svårt att avgöra i svaren om kvalitetssatsningarna beror på ökad konkurrens eller ett 
ökat tryck ifrån Skolinspektion och Skolverket kring systematiskt kvalitetsarbete eller 
gymnasieskolornas egen vilja att utveckla utbildningarna. 
 
 
Hur har eventuella satsningar på specialiseringar av utbildningsalternativ påverkat? 
 
Övervägande kan vi se i respondenternas svar att den ökade konkurrensen framtvingar olika 
satsningar på specialiseringar av utbildningsalternativ. 
Den gymnasieskola som ”sticker ut” i fråga om specialiseringar är Finspångs egna 
kommunala gymnasieskola, där man har fångat upp kommunens eget arbete med de globala 
målen i Agenda 2030 med en Global profil och en FN-certifiering. Detta har då fått betydelse 
för både det inre arbetet som skolenkäten visar och att lärare attraheras till att söka tjänster till 
Bergska Bildningen.  
 
 
 
Nyckelord från intervjuer 
Utifrån intervjuer finns två tydliga nyckelord, de är samverkan eller samordning eller 
samarbete och konkurrenskraftighet, som kan förknippas med framgångsfaktorer. 
 
Samverkan, samordning, samarbete 
 
Tre gymnasieskolor lyfter: 
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- Mjölby gymnasium som har en ekonomimodell där resurser fördelas efter behov i ledningsgruppen, 

inte utefter antal elever och program.  

- Norrköping där man gemensamt sett över kommunala gymnasieskolors program, profil och 
tillhörighet för att skapa tydligare identitet. De fyra gymnasieskolorna arbetar tillsammans, samordnar 
och stakar ut framtiden samt väger beslut. 

- Söderköping som samarbetar med Valdemarsvik och Västervik samt Norrköping. 

 
 
Konkurrenskraftig 
 
Att vara konkurrenskraftig kan innebära flera saker:  
 

- Nöjda elever som trivs. 

- Attrahera kvalificerade lärare. 

- Kvaliteten i undervisningen. 

- Bygga på egna styrkor och förutsättningar samt sätta mål. 

- Arbeta med värdegrund. 

- Bygga identitet, varumärke, profilering. 

- Alltid vara på tå, arbeta strategisk. 

- Nyttja resurser effektiv, dimensionera, vara flexibel. 

 
 
Möjligheter för Bergska Bildningens nationella program 
Utefter intervjuer av kommunala gymnasieskolor kan två förslag på möjligheter presenteras 
för Bergska Bildningens nationella program: 
 
Naturvetenskapligt program – forskningsprofil med samarbete med sjukhus och universitet, 
handledning gymnasiearbete. 
 
Ekonomi- och handelsprogrammen - samordning av program (elevantal, lärar- och 
lokalresurser) och eventuell utvecklande av inriktningar på handelsprogrammet; en mot 
högskolestudier med fler kurser i engelska och i matematik, och en inriktning mot yrke. 
 
 
Påverkan av konkurrens lokala marknaden i Finspång 
Det väcks frågor utifrån intervjuer om de förutsättningar och påverkan av konkurrens som 
finns på den lokala marknaden i Finspång, där det vid sidan om Bergska Bildningen finns en 
stark privat aktör som Curt Nicolin gymnasiet. De är: 
 

- Att bygga ett varumärke och identitet i samma lokaler – hur tar det i utryck? Vad kan göras för att 
underlätta? 

- Att det kan finnas ett ojämnt förhållande gällande ekonomi – där privat aktör har stöd från 
industriföretag och den kommunala gymnasieskolan har en begränsad ekonomi. Vilka signaler ger 
det? Hur kan det kompenseras eller vad kan göras? 
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- Att Finspång kommun har en del av ägandet av Curt Nicolin, som kan vara unikt i Sverige – hur 
påverkar det? 

- Har diskussioner förts vad som kan gynna bägge gymnasieskolorna i Finspångs kommun? På vilket sätt 
i så fall? 

- Vilket stöd och support har Bergska Bildningen fått för att kunna agera på den lokala marknaden? 

- Kan gymnasieskolor från en privat aktör och en kommunal aktör samarbeta på en lokal marknad, där 
det bara finns två aktörer? 
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Centrala aktörers kompetensbehov 
Här beskrivs resultat av enkäter kring kompetensbehov både inom näringsliv och kommunala 
sektorer. Efter varje resultat finns slutsatser och eventuella förslag. 
 
 
Resultat kompetensbehov näringsliv 
Utifrån den enkät som skickades ut via Tillväxt Finspång om kompetensbehov beskriv 
verksamheterna av skiftande slag. Det finns inte någon bransch som sticker ut mer eller 
återkommer ofta. Det kan både handla om en lanthandel eller om tillverkning, ekonomi eller 
industriservice, bygg eller omsorgsverksamhet. Tillverkning förekommer i tre svar, 
industriservice i två svar och handel två svar. 
 
Den typ av kompetens som finns i verksamheterna är mestadels gymnasiekompetens inom 
praktiska ämnen med 35 % svar, därefter kommer både gymnasial och eftergymnasial 
kompetens med 25 % svar. Även här är beskrivningen över den typ av kompetens som finns i 
verksamheterna vitt skilda. Det är kompetens inom ekonomi, datateknik och service, svets och 
mekanik, Civilingenjör inom industriell ekonomi, HR-kompetens, trafiklärarutbildning eller 
undersköterska.  
 
På frågan om hur stort behov verksamheterna har att fylla på med samma kompetens så svarar 
42,5 % av företagen att de har stort behov och 40% svarar att de har litet behov. Två företag 
beskriver att de behöver mer av eftergymnasial kompetens, Två företag är enmansföretag och 
har inte planer på att anställa. Det finns skilda svar om man vill ha utbildad kompetent 
personal eller inte är så, utan huvudsaken är att man är intresserad att lära sig t ex 
plåtslageriyrket. Det kan också vara svårt att få utbildad personal som t ex till bilmekaniker. 
Två företag nämner att de inte behöver tillsätta ny personal. 
 
På frågan om hur stort behov företagen har att hitta ny kompetens till verksamheten så har 
47,5% litet behov och 35% stort behov. Här finns behov av t ex digital marknadsföring och 
administrativ personal, resesäljare, -producent och it-marknadsföring eller diplomerad 
hudterapeut eller ny kompetens inom glas/bil-branschen. Det finns också andra svar som att 
”vi lär upp vår egen kompetens” eller att ”nya tankessätt och kunskaper är viktig” eller 
begrepp som ”life-learning” att det är ett måste oavsett bransch. Den utbildningsnivå som 
behövs är övervägande mot gymnasial inriktning mot praktiska ämnen med 38,5%, sedan 
eftergymnasial inriktning mot naturvetenskap och teknik 15,40% och eftergymnasial 
inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora 15,40%. I kommentarerna finns både 
exempel på gymnasial praktisk kompetens som svets, undersköterska med inriktning psykiatri 
eller funktionsnedsättning och högskoleutbildning inom industri eller HR, beteendevetenskap. 
Ekonomi nämns vid två tillfällen.  
 
På frågan om hur kompetensbehov kommer att se ut på lång sikt så är det 42,5 % som svarat 
att viss kompetens kommer att behövas och 25% kommer att ha stora behov av ny kompetens. 
I två fall tar man här upp pensionsavgångar som en påverkansfaktor. Det är stor del av 
företagen som bedömer att man kommer att kunna hitta kompetens i eller omkring Finspång, 
svar Ja med 34,20% och kanske 26,30%. I kommentarerna finns olika svar som t ex att man 
ser det som positivt att rekrytera lokalt eller att personal bor nära och har 
landsbygdsförståelse. Det finns också kommentarer på att Finspång behöver bli attraktiv för 
att locka civilekonomer eller att ägare söker utbildning på högre nivå. Här finns ett förslag om 
Finspång skulle kunna erbjuda utbildning högskola på distans. Det beskrivs också att det 
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beror på hur många det är som söker rätt tekniska utbildningar och att lokala förmågor 
utbildar sig. Curt Nicolin industrilinjer nämns vid ett tillfälle, även hudterapeut med rätt 
utbildning från Stockholm och Göteborg. 
 
48,65% av företagen rekryterar via kontakter, sedan via inlägg sociala medier 10,8% och via 
arbetsförmedlingen eller motsvarande matchningsaktör 10,8% eller annat 10,8% som t ex via 
rekryteringsfirma eller nätverk. 
 
De viktigaste utbildningarna som Finspångs bör kunna erbjuda hos respondenternas svar, är 
även här vitt skilda. Här finns både att det ska finnas gymnasial utbildning med inriktning 
teoretiska ämnen mot ekonomi och teknik samt praktisk gymnasial utbildning som mot 
mekanik, elektronik, bygg, fordon och transport samt vård- och omsorg. Fordon och transport 
samt teknik är de svar som förekommer mest med fyra svar, sen kommer bygg med tre svar 
samt ekonomi och industri med två svar. 
 
(Bilaga 10. Enkät kompetensbehov näringsliv) 
 
 
Slutsatser av resultat  
Specifik kompetens och inriktningar som tas upp som resultat av respondenters svar, som kan 
vara värdefullt för Bergska gymnasiet är: 
 

- Bygg, byggnadsplåtslageri 
- Fordon och transport, bilmekanik, lastbilschaufför 
- Ekonomisk utbildning med behörighet efter. 
- HR-kompetens och Beteendevetenskap  

 
Även om att den största efterfrågan på kompetens hos företagen finns mot praktisk gymnasial 
utbildning på 38,5% så utgör eftergymnasial utbildning tillsammans på 31%, där flera av de 
högskoleförberedande program finns på Bergska gymnasiet, Bildningen.  
 
 
Resultat kompetensbehov kommunala sektorer 
En enkät skickades till sektorer i Finspångs kommun. De fem sektorerna som är 
representerade är; Ledningsstab, Utbildning, Social omsorg, Vård och omsorg samt 
Samhällsbyggnad. Flest antal svar kom ifrån ledningsstab med 40%, därefter utbildning 20%, 
samhällsbyggnad med 20%, vård och omsorg 15 % samt social omsorg 5%. 
 
Den typ av kompetens som mestadels finns inom sektorer är eftergymnasial kompetens inom 
samhällsvetenskap och humaniora med 55%, därefter kommer både teoretisk och praktisk 
gymnasiekompetens med 40% samt mestadels eftergymnasial utbildning inom naturvetenskap 
och teknik 25%.  
 
Den kompetens som beskrivs är av stor variation inom Finspångs kommun. Inom t ex LSS 
och socialpsykiatrin finns kompetens med gymnasieutbildning inom vård eller inom fritid, 
eller vårdbiträden och outbildad vårdpersonal. Det finns stor andel högutbildade som 
socionomer och inom beteendevetenskap, eller annan vård- och pedagogisk eftergymnasial 
utbildning. Det finns brandmän, ingenjörer, miljövetare, måltidspersonal och många 
medarbetare inom kommunen som saknar utbildning inom bl a lokalvård. Mestadels så finns 
det eftergymnasial kompetens inom ekonomi, löneadministration, kommunikation och 
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personalvetenskap samt förskollärare och lärare, andra yrkesgrupper med gymnasial 
kompetens som barnskötare eller elevassistenter. Förutom pedagogisk kompetens finns även 
kvalificerade handläggare inom utbildningsverksamhet. Inom ekonomi finns kompetens från 
universitetsutbildningar, men också YH-utbildningar inom upphandling eller 
gymnasiekompetens inom ekonomi. Mer kompetens som beskrivs är undersköterskor, 
vårdbiträden men även eftergymnasial utbildning såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter, biståndsbedömare och andra specialistkompetenser. Det är många medarbetar 
som finns inom vård och omsorg med yrkeskategorier undersköterska, vårdbiträde och 
barnskötare.  
 
Behovet att fylla på med samma kompetens är stort med 40% och mycket stor med 35%. De 
behov som man anger som störst och behöver fyllas på av de närmaste åren är inom 
utbildningsverksamheten såsom utbildade förskollärare, lärare, barnskötare, elevassistenter, 
specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, som flera är bristyrken idag, här nämns också 
rektorer. Undersköterskor och vårdbiträden kommer att behövas i och med den demokratiska 
utvecklingen med volymökning inom äldreomsorgen och en minskad andel personer i 
arbetsför ålder. Idag finns det svårigheter att rekrytera inom vård och omsorg samt utbildning, 
även till chefstjänster. 
 
Att hitta ny typ av kompetens beskrivs mestadels som stort av 50% och litet som 40%. Svaren 
här visar mer ett behov av befintlig kompetens än ny kompetens. Förutom bristyrken som 
tidigare beskrivits, så finns svar om att det behövs karriärmöjligheter och flera vägar in för att 
möta rekryteringsutmaningar. Kunskaper om digitalisering, effektiva processer och nya 
arbetsmetoder inom förändringsledning tas även upp, så chefer kan leda sina medarbetare. 
Digitaliseringen föreslås också kunna täcka gap av ny kompetens, då arbetskraft inom vård 
och omsorg samt utbildning är svårt att få. 
 
Den kompetens som kommer att krävas är framförallt eftergymnasial kompetens inom 
samhällsvetenskap och humaniora 73,3 % sedan eftergymnasial kompetens inom 
naturkunskap och teknik 42,1%, därefter kommer gymnasial kompetens mot praktiska yrken 
31,6%. Kompetensbehovet på lång sikt anses som stort med 70%. Här beskrivs också att det 
kommer finnas ett stort behov inom vård och omsorg pga. pensionsavgångar samt att man 
inom förskola och grundskola kommer att behöva utöka bemanningen de närmaste åren. 
 
På frågan om behov av kompetens på lång sikt, om man bedömer att hitta den i eller i kring 
Finspång, så svarar 65 % Kanske och 15 % Ja. Svar finns att man säkert kommer att rekrytera 
ett antal personer i Finspång och dess närhet, men det räcker inte för behoven. Finspångs 
kommun måste också vara attraktiv regionalt och nationellt. Vissa tjänster är redan nu svåra 
att rekrytera till som i äldreomsorgen och konkurrensen av arbetskraft ökar ännu mer. 
Högskolekompetens kan också vara svårt att hitta i Finspång, däremot bör den gymnasiala 
kompetensen vara möjlig, under förutsättning att det finns elever som går ut och blir färdiga 
till t ex. undersköterska. 
 
Vanligast hur kommunens sektorer söker kompetens är via kommunens hemsida, 
arbetsförmedlingen eller motsvarande matchningsaktör samt via annonsering i sociala medier. 
Stor del av vårdpersonal får företräde efter de varit vikarie i 2 år, där en stor del av dessa är 
outbildade. 
 
På frågan kring vilka som är de viktigaste utbildningar som Finspång bör kunna erbjuda så 
svarar 52,6% gymnasial utbildning mot praktiska ämnen, sedan kommer gymnasial utbildning 
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mot teoretiska ämnen på 36,8% därefter eftergymnasial utbildning både inom naturvetenskap 
och teknik, och inom samhällsvetenskap och humaniora på vardera 31,6%. Inom gymnasial 
utbildning mot praktiska ämnen svarar de flesta undersköterskor, men även 
specialistundersköterska. Andra svar är vårdbiträde, barnskötare, servicevärd, kock, 
måltidsbiträde. Under gymnasial utbildning finns svar som högskoleförberedande utbildningar 
inom ekonomi och samhällskunskap. På frågan om eftergymnasial utbildning inom 
naturvetenskap och teknik finns svar som arkitektur, samhällsbyggnad, byggingenjör, 
miljövetenskap, IT och att fler medarbetar behöver på sikt kunna administrera flera IT-
system. I svar om eftergymnasial utbildning inom samhällsvetenskap och humaniora så är det 
främst lärarutbildning och sjuksköterska som anges. 
 
(Bilaga 11. Enkät sektorer kompetensbehov) 
 
Slutsatser av resultat 
Det finns stor efterfrågan på eftergymnasial kompetens hos kommunala sektorer som skulle 
kunna gynna Bergska gymnasiet, främst med program inom samhällsvetenskap och ekonomi 
men även inom naturvetenskap. Förslag på kompetens och inriktning för eftergymnasial 
utbildning finns som socionomer, beteendevetare, personalvetare, ekonomi, 
löneadminstration, förskollärare, lärare, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. 
 
Att fylla på med samma kompetens finns det både ett stort och mycket stort behov av, totalt 
75 %, främst då inom verksamheter inom utbildning samt inom vård och omsorg. Förutom att 
samhällsvetenskapsprogrammet skulle kunna medverka till att täcka en del kompetensbehov 
så skulle det ge en fördel till barn- och fritidsprogrammet, men också till vuxenutbildningens 
vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå. 
 
Förslag utifrån slutsatser 
Vad skulle öka möjligheter till att locka elever till Bergska gymnasieskolan, för att täcka 
kommande kompetensbehov? 
 
Närmare samarbete med Linköpings Universitet inom exempelvis: 

- Lärarprogrammet, HR/personalvetare, psykologprogrammet, socionomprogrammet för 
gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram.  

- Affärsjuridik och Civilekonom för gymnasieskolans Ekonomiprogram. 
- Biologi, Kemi och Miljövetenskap för gymnasieskolans naturvetenskapsprogram. 

 

Utökat samarbete mellan kommunens sektorer och gymnasieskolan genom att exempelvis: 
- bygga vidare på samarbete som redan finns med studie- och yrkesvägledning inom APL. 

- genomföra meningsfulla projekt för gymnasiearbetet.  

- låta gymnasieelever skugga personal där kompetensbehov finns för att väcka intresse som exempelvis 
lärare eller HR-personal. 

 
För vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning förslag på ett tätare samarbete med 
kommunala sektorer inom vård och omsorg samt social omsorg som leder till ökad kompetens 
för befintlig personal och till nyrekryteringar. 
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Resultat och slutsatser efterfrågan elever 
Här presenteras resultat från den enkät som skickades ut till åk 9 om deras gymnasieval, 
därefter beskrivs slutsatser, frågeställningar och möjligheter utifrån den kommunala 
gymnasieskolan. 
 
 
Resultat enkät elever åk 9 om deras gymnasieval 
För att ta reda på efterfrågan hos elever i Finspångs kommun så skickades en enkät ut till 
elever i åk 9 till grundskolorna Grosvadskolan och Nyhemsskolan med frågor om deras 
gymnasieval. Antal elever som svarade på enkäten var 133, detta utgör 66,5% av 200 elever. 
Svar från Grosvadskolan var 79 st elever och svar från Nyhemsskolan var 54 st elever. Antal 
flickor som totalt svarade var 64 st, 48,1% och antal pojkar som totalt svarade var 67 st, 
50,5%. Det fanns också 2 st svar ickebinär, 1,5%. 
 
Nedan följer resultaten av svar inom frågorna; att få hjälp med sitt val av skolans studie- och 
yrkesvägledare, det viktigaste för eleven när de väljer program, de gymnasieprogram som 
elever valt i första hand, programinriktning och varför elever väljer högskoleförberedande 
program, programinriktning och varför elever väljer yrkesprogram, programinriktning och 
varför elever valt introduktionsprogram med yrkesinriktning, val av gymnasieskola i första 
hand och varför eleven valt den gymnasieskolan samt förslag till att utveckla Finspångs 
kommunala gymnasieskola Bergska gymnasiet. 
 
Hjälp med sitt val av skolans studie- och yrkesvägledare 
På frågan om eleven har fått hjälp med sitt val av skolans studie- och yrkesvägledare så svarar 
78,2% Ja, 104 av 133 elever. De flesta elever som svarar Ja nämner att de fått hjälp med 
information om t ex olika skolor och program. 25 av 104 elever svarar att de har fått hjälp att 
göra sitt val, att välja rätt och för att fatta ett beslut. Några nämner också att de fått hjälp att 
välja det som passar bäst utifrån sitt intresse. 
 
Det viktigaste för elever när de väljer program 
Vad som är viktigast för elever när det väljer program är innehållet i programmet med 64,7%, 
därefter kommer själva inriktningen på 54,1% och sedan att kunna göra val av intressanta 
kurser 48,1%. 36,1% av elevernas svar visar att de väljer ett program som leder till högre 
studier och 27,1% av elevernas svar visar att de väljer ett program som leder direkt till jobb. 
Att välja gymnasium på hemorten svarar 21,1% av eleverna att det är viktigt. Under frågan 
om annat har några få elever svarat att det är för framtiden eller att man väljer ett 
yrkesprogram med möjlighet till extra kurser inför högskola/universitet eller att eleven tycker 
det är viktigt att få välja exakt vad eleven själv vill. 
 
De gymnasieprogram som elever valt i första hand 
På frågan om vilket gymnasieprogram som eleverna har valt i första hand så svarar 48,1% 
högskoleförberande program, 48,9% yrkesprogram och 3 % introduktionsprogram. 
 
Av de högskoleförberedande programmen så har 73 elever svarat vilket program som de 
väljer i första hand. Här ligger Teknikprogrammet högst med 34,2 %, därefter 
Ekonomiprogrammet med 23,3%, sedan Samhällsvetenskapsprogrammet med 21,9% och 
Naturvetenskapsprogrammet med 11%. Av yrkesprogrammen så har 70 elever svarat vilket 
program de väljer i första hand. Här ligger Vård- och omsorgsprogrammet högst med 21,4 %, 
därefter Industritekniska programmet med 15,7%, sedan El- och energiprogrammet och 
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Fordons- och transportprogrammet med vardera 14,3% samt Naturbruksprogrammet med 
11,4%. 
 
Programinriktning och varför elever valt högskoleförberedande program 
I beskrivningen vilken inriktning eleverna valt och varför elever valt den inriktningen svarar 
14 av 73 elever att de valt teknik med svar att det är ett bra och lärorikt program med stora 
möjligheter och man kan läsa vidare. Svar finns även här att eleverna är intresserade av teknik 
med design och produktionsteknik samt teknik med intresse för arkitektur eller 
programmering och produktutveckling (utveckling av eget program, spel, hemsida etc.), eller 
att man älskar fysik eller tycker om matematik. En elev svarar att eleven valt teknik med 
naturvetarutgång, en till elev svarar att eleven tänker välja mellan teknik-teknik eller teknik-
natur för att ha ett bredare urval till universitetets val. 
 
13 av 73 har svarat att de valt programinriktningen samhällsvetenskap, 8 av dessa 13 elever 
svarar att de valt beteendevetenskap. Varför elever valt beteendevetskap är att de tycker det är 
roligare och ger en bra grund, de är intresserade av psykologi och filosofi, det är viktigt att 
veta hur människor tänker och beter sig eller att man vill hjälpa t ex ungdomar i samhället. 
Någon vill bli polis, någon vill bli psykolog eller beteendevetare.  
 
8 av 73 elever beskriver att de valt programinriktningen ekonomi, 3 av 8 nämner att de valt 
juridik. Varför elever valt ekonomiinriktning är att man vill veta mer om affärer, om rätt och 
fel, att man läser ekonomi för att bli egenföretagare eller mäklare eller ekonomichef eller 
jurist eller advokat.  
 
6 av 73 elever har svarat att de valt programinriktningen naturvetenskap. Varför man valt 
natur är att man tycker det är intressant med no-ämnen och matematik, att det är en bred 
inriktning till möjligheter till jobb eller att man vill studera vidare till läkare eller till veterinär.  
 
Det finns också svar om estiska programmet där man valt efter intresse av musik, film och 
design samt mediadesign. 
 
Även om vård- och omsorgsprogrammet är en yrkesinriktning så finns här 4 svar av 73 elever 
som nämner den programinriktningen. 2 av 4 elever svarar att de vill gå vård- och omsorg för 
att kunna studera vidare till sjuksköterska, socionom eller psykolog. Det finns även andra svar 
här om val av yrkesprogram som t ex fordon och transport, el, bygg eller inriktning mot kock. 
 
Totalt antal elever som nämner att de vill studera vidare och/eller beskriver ett yrke på 
högskola är 11 av 73 elever från olika val av programinriktningar utifrån 
högskoleförberedande program (ej medräknat vård- och omsorgsprogrammet). 
 
 
Programinriktning och varför elever valt yrkesprogram  
I beskrivningen vilken inriktning elever valt och varför eleven valt den programinriktningen 
så svarar 13 av 70 elever vård- och omsorg. Varför elever valt vård- och omsorg är att man 
vill läsa kurser inom psykiatri, hur människor tänker, att man vill jobba inom vården, att man 
tycker om att arbeta med människor eller arbeta på sjukhus för att hjälpa människor. 7 av 
dessa 13 elever säger att de vill läsa vidare till sjuksköterska, socionom eller psykolog. En 
elev svarar att det är bra att ha dubbelkompetens, vård- och omsorg med samhällsinriktning. 
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7 av 70 elever har svarat att de valt programinriktningen fordon och transport. Varför eleverna 
valt den inriktningen är att man är intresserad av fordon och motorer, att man får göra mycket, 
att man är intresserad av att köra och skruva, mecka och renovera. Någon säger det är ett bra 
jobb eller att det är praktiskt så man får röra på sig. Två elever tänker sig att bli 
lastbilschaufför och en elev beskriver att den har valt racingmekaniker, att det finns en framtid 
där. 
 
4 av 70 elever beskriver att de valt programinriktningen naturbruk. Två av dessa har valt 
inriktning på hästhållning, då de tycker om hästar. Två vill lära sig mer om djur och en vill 
här studera vidare till veterinär. 
 
4 av 70 har svarat att de valt programinriktningen el- och energi. Varför man valt är att man 
gilla el, är intresserad att koppla el, eller att det är bra och rolig kunskap för att kunna jobba 
med el. En elev svarar att det leder till jobb direkt, men man kan också läsa vidare. 
 
Totalt antal elever som nämner att de vill studera vidare och/eller beskriver ett yrke på 
högskola är 8 av 70 elever från olika val av programinriktningar utifrån yrkesprogram. 
 
 
Programinriktning och varför elever valt introduktionsprogram med yrkesinriktning  
I beskrivningen vilken inriktning eleverna valt så har 8 av 14 elever valt introduktionsprogram 
med yrkesinriktning. Varför elever valt yrkesinriktningen är att man vill jobba direkt efter 
gymnasiet, att man är intresserad av el och vill arbeta som elektriker, eller att eleven valt bygg 
och anläggning för man tycker om att bygga, eller att eleven valt transport och fordon för 
eleven velat köra lastbil och hålla på med det. 
 
 
Val av gymnasieskola i första hand och varför elever valt den gymnasieskolan 
54 av 127 elever har svarat att de valt Curt Nicolin gymnasiet i första hand. Varför eleverna 
valt Curt Nicolin är att; det är bra skola med bra lärare, bra utbildning, bra med material och 
maskiner, en av de bästa teknik programmen i Sverige, väldigt bra skola med hög nivå, bra 
lärare och tillgångar, ger bra möjligheter och att de förbereder till yrkeslivet, många förmåner 
på skolan, låter intressant eller verkar intressant, får hjälp med körkort, finns god mat och 
trevliga lärare, skolan verkar vilja det bästa för alla elever som går på skolan, dator och 
utlandsresor, bra rykte, tekniken finns, det är en halv privatskola - vilket kan betyda bättre 
utbildning och mat, verkar bra och hade den inriktningen jag ville gå, bra omdöme, känd, har 
gymkort, jag gillar hur de jobbar och det är en väldigt modern skola där jag får möjligheter, 
dubbelkompetens på vårdprogrammet, jag hörde att den var bra, får förbereda mig på 
arbetslivet, bra och ny skola som blir sponsrade av många stora företag, erfarenheterna är bra, 
friskola – avancerat lärande, en seriös skola som fått mycket positiv feedback speciellt teknik, 
mycket materiella resurser, de bryr sig om eleverna och delar ut gymkort, starka tillgångar 
med datorer, utlandsresor och bra skolmat, innehåller programmering samt att det finns 
många fördelar att gå där. 
 
Vanligaste svaren på varför man valt Curt Nicolin var att 22 av 54 elever svarar att det är 
nära, att skolan ligger i Finspång och att man slipper att pendla. 
 
32 av 127 elever har svarat att de valt Bergska gymnasiet i första hand. Varför eleverna har 
valt Bergska gymnasiet beskrivs att; jag tycker det låter bra, för mitt program fanns där, det 
var den enda skolan som har samhällsvetenskap eller ekonomi i Finspång, jag har hört att den 

400



V I S I O N  O C H  V I L J E I N R I K T N I N G  F Ö R  F I N S P Å N G S  K O M M U N A L A  
G Y M N A S I E S K O L A  

49 

är bra, de hade programmet jag ville gå, jag vill bli mäklare och vill gå i Finspång, närmast 
som hade naturprogrammet, det verkar väldigt bra, de var de enda som erbjöd den linjen, 
verkar ha tillgång till bra lärare och det är en bra skola generellt, har hört att lärarna är väldigt 
bra, för att jag vill gå där, för att jag har en släkting som jobbar där och hen trivs bra och 
lärarkåren är väldigt bra. 
 
Vanligaste svaren på varför man valt Bergska gymnasiet var att 23 av 32 elever svarar att det 
låg nära och finns i Finspång där man bor eller att man inte orkar pendla. Näst vanligaste 
svaren med 9 svar var att det var det enda programmet som fanns i Finspång alt det som 
närmast och hade det program som man ville ha. Samhällsvetenskapsprogrammet var det 
program som lyftes fram mest. 
 
7 av 127 elever svarade att de valt Vreta Naturbruksgymnasium. Varför man valt just den 
skolan var att; få komma bort, vill inte bo hemma och vänner går där, den skolan är bra, den 
skolan vill jag gå på, jag gillar djur, det är en bra skola med bra utbildningar och de har 
boende så man slipper att pendla. 
 
4 av 127 elever svarade att de valt De Geergymnasiet i första hand. Varför man valt just den 
skolan är att; eleven känner andra som kommer att gå där, också att det verka vara en bra 
skola, humanistiska programmet finns där, det är fin skola med vackra lokaler, de har 
erfarenhet av transpersoner och unga med np-problematik och de har också mycket fokus på 
foto. 
 
4 av 127 svarade att de valt Bråvallagymnasiet i första hand. Varför elever valt just den skolan 
är att man under första året kan prova innan man väljer inriktning, att man valt transport men 
man vet inte så mycket om skolan, för att de har den utbildningen jag vill gå och den är bra. 
 
 
Förslag till att utveckla Finspångs kommunala gymnasieskola Bergska gymnasiet 
Under förslag till att utveckla Finspångs kommunala skola Bergska gymnasiet så finns väldigt 
varierande svar från eleverna. 95 av elever har här svarat med förslag under rubrikerna annat 
med 48%, program med 40%, programinriktning med 20% och kurser med 18,7%.  
 
Under annat finns svar 11 svar att man ”vet inte”, men också svar som jag känner inte att jag 
saknar något eller jag hade önskat bättre sammanhållning eller att gratis körkort skulle ha 
varit kvar.  
 
Under rubriken program finns förslag om hotell- och turismprogrammet av 4 elever. Sedan 
enstaka svar om program som fordon, handel, humanistisk, lärling, estet, naturbruk, flera 
program, motorsport, hästhållning, industritekniska och vård- och omsorgsprogrammet, mer 
el- och energi, mer intressanta eller roliga program, teknik på Bergska, borde ha mera 
yrkesprogram, transport och att VVS- och fastighet kan komma tillbaka. 
 
När det gäller förslag på programinriktning så nämner två elever att det kunde finnas någon 
sportinriktning eller sportgymnasium. Ett förslag finns på polisinriktning eller att det skulle 
kunna finnas en ekonomi och samhällsinriktning eller livsmedel och restaurang. En elev vill 
också att kommunen ska ta tillbaka fordon och transport. Här finns även ett förslag på 
konstdesign eller mediadesign eller inriktning mot samhällsbyggande och miljö.  
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De kurser eller ämnen som skulle vara intressanta som föreslås är kriminologi eller psykologi 
eller möjligheten till att lägga till musik eller mer programmering. 
 
(Bilaga 12. Enkät elever åk 9) 
 
 
Slutsatser, frågeställningar och möjligheter 
Här presenteras några slutsatser, frågeställningar och möjligheter från enkätsvaren elever åk 9, 
om deras val av gymnasieprogram och gymnasieskola, som kan vara viktiga att beakta utifrån 
den kommunala gymnasieskolan. 
 
Då eleverna från åk 9 väljer program i första hand 64,7%, sedan inriktning 54,1%, därefter 
ämnen/kurser 48,1%, så kan det vara viktigt hur ett gymnasieprogram profilerar sig och 
presenterar sig inom programinriktningar - så eleverna kan göra välgrundade val. 
 
Det är fler elever som väljer ett program som leder till högre studier än som leder till jobb. Att 
studera vidare återkommer ofta under rubriken varför både hos de som har valt 
högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vad kan det bero på? Är det: 
 

- en trend?  
- mer medvetna elever? 
- tryck från arbetsliv? 
- att Finspång går mot att ha varit en bruksort med mycket praktiska jobb, till att bli mer 

högskoleutbildade? 
 

 
Elever som är intresserade av programmen samhällsvetenskap samt vård och omsorg verkar 
vara speciellt intresserade av att läsa psykologi och beteendevetenskap. 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet lyfts fram mer än ekonomiprogrammet. 
 
I jämförelser svar mellan nationella program som erbjuds på den kommunala gymnasieskolan 
Bergska och det som erbjuds hos privat aktör Curt Nicolin gymnasiet kan dessa slutsatser tas: 
 

- I jämförelse varför elever väljer en viss skola i Finspång så visar svar att Bergska gymnasiet ligger på 25 
% av antal svar och Curt Nicolin gymnasiet med 42,5% av antal svar. 

 
- Det finns en hög andel elever som svarar att de vill ha nära till skolan för bägge skolorna, totalt på 

52%, 45 av 86 elever. 
 

- I jämförelser varför man väljer en viss skola finns stora skillnader mellan Bergska gymnasiet och Curt 
Nicolin gymnasiet. I elevers svar gällande Bergska gymnasiet så finns flera svar att det var den enda 
skolan som erbjöd de programmen, det är en generellt bra skola och det finns bra lärare. I elevers svar 
gällande Curt Nicolin gymnasiet så finns fler svar om; rykte om bra utbildning, fler svar om förmåner 
och materiella resurser samt att det ger mer möjligheter till att förbereda sig på yrkeslivet. Här fanns 
också några svar om möjligheter till att få dubbelkompetens. En slutsats av detta är att elever lockas 
av de förmåner, speciella resurser och möjligheter som Curt Nicolin gymnasiet kan erbjuda, som den 
kommunala gymnasieskolan inte alltid kan erbjuda av ekonomiska skäl. 
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Då fler elever tar upp möjligheter till dubbelkompetens som alternativ så är frågan om Curt 
Nicolin gymnasiet har gjort ett medvetet val att bredda sin lokala marknad? Vilket kan 
innebära att marknaden för den kommunala gymnasieskolan minskar. 
 
Möjligheter för den kommunala gymnasieskolan Bergska utifrån ett marknadsperspektiv17: 
 

- Satsa på högskoleförberedande program, där det finns en marknad hos elever i Finspång - att studera 
vidare. Hitta guldkornen, avgränsning ger möjlighet att fokusera, ger bättre marknadseffekter och man 
undviker att slösa resurser på mindre marknadssegment. 
 

- Tydligt presenterade program med inriktningar och vad programmen leder till samt utveckla processer 
för identitet och marknadsföring, både för gymnasieskolan som helhet och varje program. Vad får 
eleven? Unikitet? Positionering på marknaden, ökar tydligheten. (En del av detta har stöd ifrån 
intervjuer med andra kommunala gymnasieskolor som känner konkurrens från privata aktörer, främst 
i Norrköping.) 

 
- Kartlägga vad/vilka som kan påverka elevers val för att skapa ”rätt insatser”. Vilka är inblandade i 

valprocessen, tränga djupare in i målgruppens behov och beteende, värderingar – hur skaffar 
målgruppen information om ”produkten”, vilka kanaler? 

 
- Närheten är viktig för de flesta eleverna – hur kan vi använda det? Kvalitén på utbildningen, 

legitimerade lärare, resultat etc. samt göra ”produktjämförelser” med andra konkurrenter. 
 

- Skapa möjligheter till utveckling av program som t ex samarbete med Linköpings universitet. Utveckla 
”produkten”, bygga på det som redan finns. 

 
- Framtidsspaning, omvärldsbevakning – vilka trender sker i samhället som proaktivt kan användas i 

utveckling av program och inriktningar? Styra mot ökade marknadsandelar, analysera för att få 
förståelse om vilket handlingsutrymme som finns eller kan skapas. 

 
 
 
  

 
17 Marknadsperspektivet är hämtat från ”Affärsplanen – Praktisk handledning för affärsplanerare, Eliasson & Kolar 2006, Liber förlag. 
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Sammanfattning och diskussion 
Här presenteras en sammanfattning över hela utredningens slutsatser och förslag samt en 
diskussion kring tänkbart scenario, olika alternativ och en diskussion om gemensamma 
lokaler för den kommunala gymnasieskolan. 
 
 
Sammanfattning av slutsatser och förslag 
Nedan följer en sammanfattning av slutsatser och förslag kring konkurrens, anpassning och 
marknadsföring kommunala gymnasieskolor samt slutsatser från centrala aktörers 
kompetensbehov, slutsatser elevenkät och slutsatser sökbilder lokalt och regionalt. 
 
Konkurrens, anpassning och marknadsföring kommunala 
gymnasieskolor 
Inom regionen finns ett stort antal aktörer både privata och kommunala gymnasieskolor som 
konkurrerar med program och programinriktningar. Störst konkurrens finns mellan privata 
och kommunala gymnasieskolor i städerna Linköping och Norrköping. Då antalet 
gymnasieplatser överskrider antalet elever som söker gymnasieprogram så är marknaden i 
regionen för gymnasieskolor överetablerad, främst då i de stora städerna. 
 
I Finspångs kommun finns två gymnasieskolor, en kommunal Bergska gymnasiet och en 
privat Curt Nicolins gymnasieskola, som bägge agerar på en lokal marknad. 
Gymnasieskolorna har olika program i sitt programutbud, vilket innebär att skolorna inte 
direkt konkurrerar med samma utbud, utan den lokala marknaden är generellt uppdelad. 
Gymnasieskolorna konkurrerar då mer utifrån elevers intresse och deras val av program. 
 
De intervjuade gymnasieskolor känner på något sätt konkurrens antingen ifrån andra 
kommunala gymnasieskolor eller ifrån privata aktörer eller konkurrens av en större ort eller 
konkurrens utifrån trender i program. Av svaren framgår att friskolorna, de privata aktörerna 
driver på, att de kommunala gymnasieskolorna måste vara på tå, arbeta strategiskt och inte 
luta sig tillbaka. Flera svar visar på behovet av att försöka förstå marknaden, bygga identitet 
och utveckla budskap från ledord eller nyckelord. I konkurrensen om elever finns ofta svar 
om att eleverna är de bästa ambassadörerna, att det då är viktigt att ha en utbildning med bra 
kvalitet och bra lärare. Att rekrytera bra lärare är en utgångspunkt. 
 
Flera av de intervjuade gymnasieskolorna anpassar sin organisation efter elevantal och 
program. Svar finns om att tänka resurseffektivt (oftast i förhållande till samverkan fler 
verksamheter), vara flexibla, utvärdera utbud och efterfrågan samt följa de trender som 
uppstår. 
 
Övervägande kan vi se att den ökade konkurrensen framtvingar olika satsningar på 
specialiseringar av utbildningsalternativ. Den gymnasieskola som ”sticker ut” i fråga om 
specialiseringar är Finspångs egna kommunala gymnasieskola, där man har fångat upp 
kommunens eget arbete med de globala målen i Agenda 2030 med en Global profil och en 
FN-certifiering.  
 
Oavsett ökade kostnader eller inte så har alla intervjuade gymnasieskolor fått satsa mer 
medvetet på sin marknadsföring, på profilering och identitet. Marknadsföring digitalt har för 
de allra flesta blivit en självklarhet speciellt under pandemin. Förutom utvecklande av 
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gymnasieskolornas hemsidor så har sociala medier spelat en stor för att kunna behålla antalet 
sökande, här finns även svar om riktade insatser både till speciella målgrupper eller till 
specifika geografiska områden. 
 
I intervjuer med kommunala gymnasieskolor kan vi utröna två förslag på möjligheter för 
Bergska Bildningens nationella program: 
 
Naturvetenskapligt program – forskningsprofil med samarbete med sjukhus och universitet, 
handledning gymnasiearbete. 
 
Ekonomi- och handelsprogrammen - samordning av program (elevantal, lärar- och 
lokalresurser) och eventuell utvecklande av inriktningar på handelsprogrammet; en mot 
högskolestudier med fler kurser i engelska och i matematik, och en inriktning mot yrke. 
 
 
Slutsatser centrala aktörers kompetensbehov 
Även om att den största efterfrågan på kompetens hos företagen finns mot praktisk gymnasial 
utbildning på 38,5% så utgör eftergymnasial utbildning tillsammans på 31%. Utifrån 
näringslivets kompetensbehov så efterfrågas specifika kompetenser och inriktningar som 
skulle vara värdefulla för Bergska gymnasiet såsom; bygg, byggnadsplåtslageri, fordon och 
transport, bilmekanik, lastbilschaufför, ekonomisk utbildning med behörighet efter, HR-
kompetens och beteendevetenskap. 
 
Det finns stor efterfrågan på eftergymnasial kompetens hos kommunala sektorer som skulle 
kunna gynna Bergska gymnasiet, främst med program inom samhällsvetenskap och ekonomi 
men även inom naturvetenskap. Förslag på kompetens och inriktning för eftergymnasial 
utbildning finns som socionomer, beteendevetare, personalvetare, ekonomi, 
löneadminstration, förskollärare, lärare, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. 
 
Förutom att samhällsvetenskapsprogrammet skulle kunna medverka till att täcka en del 
kompetensbehov så skulle det ge en fördel till barn- och fritidsprogrammet, men också till 
vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå. 
 
Vad skulle då öka möjligheter till att locka elever till Bergska gymnasieskolan, för att 
täcka kommande kompetensbehov? 
 
Närmare samarbete med Linköpings Universitet inom exempelvis: 
 

- Lärarprogrammet, HR/personalvetare, psykologprogrammet, socionomprogrammet för 
gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram.  

- Affärsjuridik och Civilekonom för gymnasieskolans Ekonomiprogram. 
- Biologi, Kemi och Miljövetenskap för gymnasieskolans naturvetenskapsprogram. 

 
Utökat samarbete mellan kommunens sektorer och gymnasieskolan genom att exempelvis: 
 

- bygga vidare på samarbete som redan finns med studie- och yrkesvägledning inom 
APL. 

- genomföra meningsfulla projekt för gymnasiearbetet.  

405



V I S I O N  O C H  V I L J E I N R I K T N I N G  F Ö R  F I N S P Å N G S  K O M M U N A L A  
G Y M N A S I E S K O L A  

54 

- låta gymnasieelever skugga personal där kompetensbehov finns för att väcka intresse 
som exempelvis lärare eller HR-personal. 

 
För vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning förslag på ett tätare samarbete med 
kommunala sektorer inom vård och omsorg samt social omsorg som leder till ökad kompetens 
för befintlig personal och till nyrekryteringar. 
 
 
Slutsatser elevenkät 
Då eleverna från åk 9 väljer program i första hand 64,7%, sedan inriktning 54,1%, därefter 
ämnen/kurser 48,1%, så kan det vara viktigt hur ett gymnasieprogram profilerar sig och 
presenterar sig inom programinriktningar. 
 
Det är fler elever som väljer ett program som leder till högre studier än som leder till jobb. Att 
studera vidare återkommer ofta under rubriken varför både hos de som har valt 
högskoleförberedande program och yrkesprogram. 
 
Elever som är intresserade av programmen samhällsvetenskap samt vård och omsorg verkar 
vara speciellt intresserade av att läsa psykologi och beteendevetenskap. 
 
I jämförelser varför man väljer en viss skola finns stora skillnader mellan Bergska gymnasiet 
och Curt Nicolin gymnasiet. I elevers svar gällande Bergska gymnasiet så finns flera svar att 
det var den enda skolan som erbjöd de programmen, det är en generellt bra skola och det finns 
bra lärare. I elevers svar gällande Curt Nicolin gymnasiet så finns fler svar om; rykte om bra 
utbildning, fler svar om förmåner och materiella resurser samt att det ger mer möjligheter till 
att förbereda sig på yrkeslivet. Här fanns också några svar om möjligheter till att få 
dubbelkompetens. En slutsats av detta är att elever lockas av de förmåner, speciella resurser 
och möjligheter som Curt Nicolin gymnasiet kan erbjuda, som den kommunala 
gymnasieskolan inte alltid kan erbjuda av ekonomiska skäl. 
 
Den viktigaste slutsatsen utifrån ett marknadsperspektiv är att satsa på högskoleförberedande 
program, där det finns en marknad hos elever i Finspång - att studera vidare. 
 
 
Slutsatser sökbilder lokalt och regionalt 
Vid en analys av sökbilder lokalt och regionalt kan vi se att Finspångselever vill läsa på 
hemmaplan i Finspång. De flesta eleverna har valt att läsa på Bergska gymnasiet eller på Curt 
Nicolin. Fler elever läser i Finspång än utanför kommunen.  
 
Enstaka elever väljer andra utbildningar i regionen, där ingen av utbildningarna sticker ut. Det 
är svårt för Finspångs kommun att möta elevers val av utbildningar med särskilda 
inriktningar. 
Skillnader mellan antagna elever årkurs 1, läsåren 20/21 och 21/22 för Bergska gymnasiets 
nationella program, är liten med totalt 4 färre elever från 65 till 61. 
 
I förhållande mellan antalet antagna elever 20/21 och 21/22 på nationella program Bergska 
gymnasiet kan vi se att programmen: 
 

- Samhällsvetenskap har en ökning av 9 elever till 18. 
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- Naturvetenskap har en ökning av 1 elever till 8. 

- Handels och administration från lärling, en ökning av 5 elever till 11. 
- Barn och Fritid från lärling, har en ökning av 1 elev till 4. 

- Ekonomi har en minskning av 7 elever till 14. 
- Bygg- och anläggning har en minskning av 6 elever till 6. 

 
Sammantaget så har det skett en ökning med 16 antagna elever på vissa nationella program 
och en minskning med 13 antagna elever på andra nationella program. Totalt över antagna 
elever 20/21 och 20/22 är variationen liten på nationella program, Bergska gymnasiet. 
 
Bergska gymnasiets nationella program har totalt i snitt över tre läsår (19/20, 20/21, 21/22) 
legat på 85% av antagna elevers förstahandsval, i jämförelse med Curt Nicolin som legat i 
snitt på 89%. 
 
 
Diskussion  
Nedan följer en diskussion kring tänkbart scenario och olika alternativ samt en diskussion om 
gemensamma lokaler för den kommunala gymnasieskolan. 
 
Diskussion kring tänkbart scenario och olika alternativ 
Utifrån Bergska gymnasiets resultat och kvalitetssatsningar ser vi att det interna arbetet är 
gynnsamt för elever som går på de nationella programmen. Bergska gymnasiet Bildningens 
arbete med identitet och varumärke ligger i linje med övriga kommunala gymnasieskolors 
behov av profilering. Att profilera sig handlar även om att kunna erbjuda specialisering av 
utbildningsalternativ. Här kan vi se att Bergska Bildningens Globala profil kan vara gynnsam, 
då det finns en stor potential utifrån hållbar utveckling i samhället. 
 
Ett tänkbart scenario är då att den kommunala gymnasieskolan skulle kunna profilera sig – 
som en Global profil (hållbar utveckling) för hela gymnasieskolan. I arbetsmarknaden för en 
hållbar utveckling skulle alla de tre nationella programmen förutom nu samhällsvetenskap 
även ekonomi och naturvetenskap kunna knytas an. 
 
Ett alternativ är då att den kommunala gymnasieskolan, Bergska Bildningen endast erbjuder 
högskoleförberedande program, med få marknadssegment för resurseffektivitet och 
fokusering. 
 
Ett annat alternativ är att förutom programmen samhällsvetenskap, ekonomi och 
naturvetenskap behålla något av yrkesprogrammen. Handelsprogrammet skulle eventuellt 
kunna vara ett alternativ med samordning med ekonomiprogrammet med två inriktningar; en 
mot högskolestudier och en mot yrke. 
 
Då Barn- och fritidsprogrammet haft få sökande och inskrivna elever över tid så skulle 
kompetensbehovet kunna täckas av antingen introduktionsprogram eller/och vuxenutbildning. 
 
Då enkätsvaren om kompetensbehov för näringslivet är svagt tillförlitligt, så är det svårt att 
dra några slutsatser om Bygg- och anläggningsprogrammet. I och med att detta program 
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flyttats över till Bergska gymnasiet Bergska så kan resurser av lärare och lokaler nyttjas mer 
effektivt mellan yrkesprogram och introduktionsprogram. 
 
Gällande den lokala marknadens konkurrens mellan den kommunala gymnasieskolan Bergska 
gymnasiet och den privata gymnasieskolan Curt Nicolin så pekar svar på att skolorna lever 
under olika förutsättningar. Frågor har väckts kring varumärke och identitet, om ojämna 
förhållanden ekonomi, det kommunala ägandet av den privata gymnasieskolan kontra den 
kommunala gymnasieskolan. En diskussion kan behövas hur detta påverkar och vad det ger 
för signaler för att kunna skapa en långsiktighet för den kommunala gymnasieskolan. 
 
 
Diskussion om gemensamma lokaler för den kommunala 
gymnasieskolan 
Ett förslag som diskuteras och planeras för, är att samla den kommunala gymnasieskolan i 
gemensamma lokaler på Bergska, Bergska. Ytterst är detta fördelar rent ekonomiskt då 
resurser för lärare, annan personal och lokaler kan nyttjas effektiv. Samordning mellan olika 
skolformer som gymnasiet och vuxenutbildning skulle kunna öppna upp för mer möjligheter 
att: 

- tillgodose elevers behov på ett bättre sätt 

- samarbeta och öka kompetensen mellan olika professioner 

- organisera personal på ett mer flexibelt sätt 

- kvalitetshöjningar i utbildning 

- stärka den kommunala gymnasieskolans identitet och varumärke 
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Vision och viljeinriktning 
Sektor utbildning har tillsammans med uppföljningsgruppen arbetat fram en vision och 
viljeinriktning när det gäller gymnasieutbildningar och utbildningsformer som håller över tid 
för Finspångs kommunala gymnasieskola.  
 
En vision ska skapa en önskad utveckling ur ett långsiktigt perspektiv - ett önskvärt framtida 
tillstånd som visar vart vi är på väg och varför. 
 
Efter genomlysning och analys samt diskussion kring tänkvärt scenario och olika alternativ 
för att skapa möjligheter för en robust flexibel och ekonomisk försvarbar kommunal 
gymnasieskola, så föreslås denna vision och viljeinriktning med följande mål: 
 

Vision  
Tillsammans genom nytänkande, öppenhet och samverkan! 

 

Mål 
- Utveckla en tydlig identitet och ett starkt varumärke. 

- En kvalitativ utbildning, där nöjda elever är de bästa ambassadörerna. 

- En robust, flexibel organisation och samverkan med Vuxenutbildning. 

- En ekonomisk försvarbar gymnasieskola med programutbud som är hållbart över tid. 

- En attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera, kvalificerade lärare och annan 
personal med specifika kompetenser. 

- Utveckla samarbeten med regionen, näringsliv och kommun för framtidens arbetsliv.  

- Utveckla samarbeten med universitet, högskola och andra gymnasieskolor. 

- Vara det självklara förstahandsvalet för blivande gymnasieelever. 

 

409



Marie Lundström 
2022-03-04  1 (2) 
Dnr KS.2021.0128 

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  

Statistikrapport av ej verkställda beslut enligt LSS och 
SoL sektor social omsorg 2021, kvartal 4 

Beskrivning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna 
en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Kvartal 4 2021 
Det är totalt 27 beslut under kvartal 4 2021, där det gynnande beslutet eller ett 
avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. 
Antalet ej verkställda beslut är 12 färre än under föregående kvartal. Den största 
minskningen finns inom beslut om bostad med särskild service - servicebostad 
och korttidsvistelse. 
Inom bostad med särskild service har en utökning av platser skett på en befintlig 
servicebostad och därutöver har en viss omsättning av platser varit aktuell under 
perioden vilket möjliggjort verkställighet av beslut. Ungefär hälften av besluten 
om kontaktpersoner verkställdes under kvartalet. Vanliga orsaker till att insatsen 
kontaktperson inte har kunnat verkställas är att brukare är svåra att nå eller tackar 
nej till erbjudanden. 
Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 
Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på 
gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och en ny gruppbostad är 
under byggnation. Ett intensivt arbete pågår för att lösa bristen på 
servicebostäder och sektorn ser över nya alternativ. Inom daglig verksamhet sker 
kontinuerligt arbete för att hitta lösningar på specifika önskemål och regelbunden 
kontakt finns mellan individerna och handledare. 
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Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre månader på verkställighet, under 
kvartal 4 2021. 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen), 
sektor social omsorg kvartal 4 2021. 
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Kommunstyrelsen  

Revidering av bidragsregler för föreningsstöd till kultur- 
och fritidsverksamhet i Finspångs kommun  

Sammanfattning 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp inkom i januari 2020 med motionen Ett utökat och 
jämställt idrottsutövande för unga i Finspång KS.2020.0108-1. Vänsterpartiet föreslog i sin 
motion kommunfullmäktige besluta att en analys skulle genomföras angående 
flickors och pojkars idrottsutövande inom olika föreningar i Finspångs kommun. 
Analysen, som enligt motionärerna borde ske i samverkan med föreningslivet, skulle 
därefter resultera i förslag på åtgärder för att öka andelen unga som är aktiva inom 
föreningsidrotter, med särskilt fokus på flickor. 

Parallellt med arbetet att genomföra analysen i enlighet med motionärernas förslag 
har förvaltningen haft ett prioriterat uppdrag att genomlysa bidragsreglerna för 
föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs kommun. Revideringen 
skulle bidra till ett mer transparent, förståeligt och jämlikt bidrags- och 
ansökningssystem.  

De båda uppdragen har resulterat i ett förslag på en ny bidragsmodell. Underlaget 
för de nya bidragsreglerna är bland annat analysen som genomfördes i enlighet med 
Vänsterpartiets motion. Analysen visar tydligt att fler pojkar än flickor är aktiva 
inom föreningslivet, vilket medför att vi idag har en resursfördelning av 
bidragsmedel som inte är jämställd. En annan viktig del av underlaget har varit en 
fördjupad dialog med föreningslivet i Finspång. Exempelvis arrangerades en 
workshop för att diskutera hur representanter från Finspångs föreningsliv såg på 
den nuvarande bidragsmodellen och vilka förbättringar som kunde göras.  

Samverkansgrupp inom kommunen med representanter från Centrala barn- och 
elevhälsan och Brottsförebyggande rådet har tillsammans med externa aktörer som 
Funktionsrätt Östergötland fungerat som informella remissinstanser.  

Den nya bidragsmodellen syftar till att bidra till ett mer jämställt föreningsliv och 
stödja föreningar i deras arbete med att behålla ungdomar högre upp i åldrarna i 
föreningslivet. Bidragsreglerna har utformats för att skapa incitament för föreningar 
att bredda sin verksamhet och på ett tydligare sätt arbeta för ett mer jämlikt, 
jämställt och tillgängligt föreningsliv. Prioriterade grupper i den nya 
bidragsmodellen är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och 
äldre (75+).  

Hela bidragsmodellen har blivit uppdaterad för att bättre harmonisera med de 
förväntningar som finns på kommunen som bidragsgivare och på föreningar som 
viktiga aktörer för en hållbar utveckling i Finspångs kommun. Det innebär 
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exempelvis att barnkonventionen tydligt präglar de särskilda bestämmelserna för 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.  

En stor förändring i bidragsmodellen, och där det har getts utrymme för att skapa 
möjligheter för föreningar att bredda sin verksamhet och arbeta riktat mot en mer 
jämställd verksamhet, är uppdelningen av aktivitetsbidraget. Aktivitetsbidraget 
kommer stärka föreningar som verkar för en mångfald och bredd av aktiviteter. 
Huvudfokuset är fortfarande barn- och ungdomsverksamhet men med den nya 
bidragsmodellen finns det möjlighet att ge föreningar bättre förutsättningar att nå 
underrepresenterade grupper som exempelvis flickor och barn och unga med 
funktionsnedsättning.  

Det kommer också finnas möjlighet att stärka föreningar som satsar på verksamhet 
för andra prioriterade grupper med fokus på stärkt folkhälsa och föreningar som 
bedriver aktiviteter utanför deras ordinarie verksamhet som bidrar till en socialt 
hållbar utveckling i Finspångs kommun.  

Aktivitetsbidraget i den nya modellen är indelat i tre olika typer av bidrag:  

• Aktivitetsbidrag Barn och unga (5-21 år) 

• Aktivitetsbidrag Folkhälsa (Ingen åldersbegränsning) 

• Aktivitetsbidrag Sociala aktiviteter (Ingen åldersbegränsning) 

 

En annan större förändring i den nya bidragsmodellen är anläggningsbidraget. Här 
har bidragsreglerna reviderats för att kommunen ska kunna gynna föreningar med 
mycket aktivitet. Bidraget kommer baseras på driftkostnad enligt fast belopp för 
respektive anläggning men i tillägg till det baseras bidraget på föreningens 
registrerade aktiviteter. 

Med förändringar i anläggningsbidraget och aktivitetsbidraget främjas 
föreningslivets kärnverksamhet utan att skapa ytterligare administrativ börda för 
föreningarna. Tydlig information om hur föreningar går till väga för att ansöka om 
de olika bidragen har inkluderats i texten med hänvisningar till det nya digitala 
verktyget Föreningsservice. Dokumentet ska vara digitalt för att föreningar enkelt 
ska kunna klicka sig vidare från bidragsöversikten/reglerna till rätt 
ansökningsblankett i Föreningsservice. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att anta nya bidragsregler för kultur- och fritidsföreningar 
2. Att anse motionens andra och tredje att-sats tillgodosedd 
3. Att anse det prioriterade uppdraget slutfört 
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Riktlinjer 
De kommunala bidragens syften är att: 

• stimulera kultur- och fritidsaktiviteter inom kommunen 
• främja föreningslivets mångfald och bredd i kommunen 
• genom föreningslivet medverka till att skapa en hållbar samhällsutveckling 

med fokus på jämlikhet och ett inkluderande föreningsliv 
• genom föreningslivet öka förutsättningarna för att kommunens kultur- och 

fritidsmiljöer är och upplevs tillgängliga och välkomnande för alla med ett 
särskilt fokus på de prioriterade grupperna barn och ungdomar, personer 
med funktionsnedsättning samt äldre (75+) 

• öka förutsättningarna för föreningarna att bedriva verksamhet på lika villkor 
• främja folkhälsan 
• bidra till en bredare demokratisk skolning 

Allmänna bestämmelser för föreningar  
Föreningen skall: 

1. vara ideell 
2. vara registrerad i av kommunen upprättat föreningsregister. För att bli 

registrerad måste varje förening skapa ett föreningskonto i kommunens 
system Föreningsservice 

3. ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam i ett år 
4. vara demokratiskt uppbyggd (medlemsstyrd) och ha sin huvudsakliga 

verksamhet inom kommunen 
5. vid registrering ha minst 10 medlemmar bosatta i kommunen. 

Medlemsantalet avser antalet matrikelförda medlemmar vid senaste 
kalenderårsskifte. Medlem är den som deltar i föreningens verksamhet och 
som erlagt medlemsavgift  

6. via sitt föreningskonto, efter årsmöte/stämma uppdatera: föreningens 
kontaktuppgifter, uppgifter om styrelsens sammansättning, medlemsantal 
med differentierad information om antalet barn och unga (upp till 21 år) och 
antalet flickor och pojkar  

7. efter föreningens årsmöte/stämma ladda upp verksamhetsberättelse med 
justerat årsmötesprotokoll, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse via sitt föreningskonto 

8. skicka in handlingar vid begäran som är av betydelse för bidragsgivning, 
registrering samt resurs- och tidfördelning ur ett jämställdhetsperspektiv via 
sitt föreningskonto 

9. ha verksamhet av sådan art att den ej strider mot demokratiska värden 
10. ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter  
11. jobba för en jämlik verksamhet, vilket innebär att föreningen inom ramen 

för sin verksamhet ska arbeta för antidiskriminering, social inkludering och 
jämställdhet 

12. respektera alla människors lika värde och enskildas grundläggande fri- och 
rättigheter 
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13. ta ansvar för att skapa möjligheter till delaktighet och deltagande 
oberoende av  

o kön 
o könsöverskridande identitet eller uttryck 
o etnisk tillhörighet 
o religion eller annan trosuppfattning 
o funktionsnedsättning 
o sexuell läggning 
o ålder 

Ovanstående punkter för delaktighet och deltagande gäller för hela 
föreningen inklusive styrelse. Eventuella begränsningar måste vara 
välmotiverade och inskrivna i föreningens stadgar. 

 

Följande typ av förening kan ej påräkna stöd: 
• Ekonomiska föreningar 
• Politiska föreningar 
• Föreningar som har religiös inriktning där huvudparten av föreningens 

aktiviteter är religiösa. Religiösa föreningar kan få bidrag för aktiviteter utan 
religiösa inslag. 
 

Övriga bestämmelser 
• Finspångs kommun kan kalla styrelse och ungdomsledare i 

bidragstagande förening till utbildningar om bedömningen görs att det finns 
anledning eller behov av det för att föreningen skall kunna följa de 
allmänna bestämmelserna.   
 

Kompletterande bestämmelser för 
föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet 
Föreningen skall: 

• vid registreringen ha minst 10 medlemmar i åldern 5-21 år bosatta i 
kommunen. 

• årligen genomföra minst 10 sammankomster med barn och ungdom i 
åldern 5-21 år (undantag kan göras efter särskild prövning). Med 
sammankomst menas sammankomst enligt kommunens regler för 
aktivitetsbidrag, studiecirklar eller motsvarande.  

• följa barnkonventionen. De fyra grundläggande principerna skall tydligt 
genomsyra verksamhet som riktar sig till barn.  
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o Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 
diskrimineras. 

o Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 
o Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
o Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 

respekterad. 
• begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som har uppdrag i 

föreningen och där har kontakt med barn. Detta ska ske för alla ledare som 
har kontakt med barn samt löpande vid nytillsättning. Föreningen skall ha 
en rutin fastställd för att regelbundet begära ut utdrag vilket även inkluderar 
tidigare tillsatta ledare.  

• ha verksamhet av sådan art att den ej strider mot kommunens ANDTS-
strategi samt ha en egen alkohol- och drogpolicy som är beslutad av 
styrelse och väl förankrad i hela föreningen. 
 

  

419



 
 

6 (15)  

Bidragstyper 

Aktivitetsbidrag 
Aktivitetsbidraget betalas ut årligen med syfte att stärka föreningar som verkar för 
en mångfald och bredd av aktiviteter. Huvudfokuset är barn- och 
ungdomsverksamhet. Kommunen vill dock främja föreningar som satsar på bred 
inkludering i sin verksamhet samt föreningar som bedriver aktiviteter utanför deras 
ordinarie verksamhet som bidrar till en socialt hållbar utveckling i Finspångs 
kommun. Aktivitetsbidraget är indelat i tre olika typer av bidrag: Aktivitetsbidrag 
Barn och Unga, Aktivitetsbidrag Folkhälsa och Aktivitetsbidrag Sociala aktiviteter. 
Aktivitetsbidragen kan inte kombineras. 

Aktivitetsbidrag Barn och unga 
Ändamål: 

Aktivitetsbidrag Barn och unga syftar till att främja barn- och ungdomsverksamhet i 
Finspångs föreningsliv samt verka för ett mer jämställt föreningsliv.  

Villkor för Aktivitetsbidrag Barn och unga: 

Med bidragsberättigad sammankomst menas en aktivitet: 

• med minst fem deltagare i åldern 5-21 år. Åldern räknas från och med det 
år deltagaren fyller 5 år till och med det år deltagaren fyller 21 år. Ledare i 
bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare   

• som varar minst en timma (60 minuter) 
• som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, 

medlemsmöte eller motsvarande  
• som genomförs av föreningar. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas 

av riksorganisation eller distrikt 
• som inte är kopplad till föreningens representationslag eller liknande 

Bidragsform och ansökan: 

Detta bidrag utbetalas årligen under första kvartalet och baseras på föregående 
års verksamhet. Bidragets storlek är helt beroende på mängden aktivitet inom 
föreningen och är baserat på antal medlemmar som deltar i en aktivitet. Bidraget 
per deltagande medlem är: 

• Flickor: 7 kronor per deltagare och sammankomst. 
• Pojkar: 5 kronor per deltagare och sammankomst. 
• Ledare: 5 kronor per deltagare och sammankomst. 

För godkänd sammankomst där person med funktionsnedsättning deltar utbetalas 
extra verksamhetsbidrag på högst 30 kronor per deltagare med funktionshinder 
och sammankomst.  

Föreningen kan få bidrag för högst 40 deltagare per sammankomst. Den som 
deltar i mer än en sammankomst per dag i samma förening får endast räknas vid 
ett tillfälle. 
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Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande 
gruppledare ska vara närvarande under hela sammankomsten och får inte från 
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska 
intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.  

Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang. Bidrag 
utgår inte till studiecirkelsammankomster vilka får bidrag i annan ordning. 

Föreningar använder sig av kommunens Föreningsservice för att skapa och 
registrera sina aktiviteter. 

Idrottsföreningar som är anslutna via Riksidrottsförbundet kan göra sina 
registreringar via IdrottOnline – där föreningen sedan skapar en direktöverförening 
eller en årlig överföring av sina registrerade aktiviteter till kommunen. 

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs 
från bidrag. Även återbetalning kan krävas. Kommunen kontrollerar varje år 
föreningarnas ansökningsuppgifter. 

 

Aktivitetsbidrag Folkhälsa 
Ändamål: 

Aktivitetsbidrag Folkhälsa syftar till att stärka föreningar som satsar på bred 
inkludering i sin verksamhet med exempelvis aktiviteter för prioriterade grupper 
som seniorer eller personer med funktionsnedsättning.  

Villkor för Aktivitetsbidrag Folkhälsa: 

Med bidragsberättigad sammankomst menas en aktivitet: 

• med minst tio deltagare 
• som varar minst en timma (60 minuter) 
• som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, 

medlemsmöte eller motsvarande  
• som genomförs av föreningar. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas 

av riksorganisation eller distrikt 
• som inte är kopplad till föreningens representationslag eller liknande 

Bidragsform och ansökan: 

Bidraget utbetalas årligen under första kvartalet och baseras på föregående års 
verksamhet. Bidragets storlek är helt beroende på mängden aktivitet inom 
föreningen. Bidraget per sammankomst är 40 kronor.  

För tillgänglighetsanpassad aktivitet är bidraget per sammankomst 50 kronor. 
Föreningen ska styrka informationen om tillgänglighetsanpassningen genom 
beskrivning av aktiviteten samt vilka åtgärder som tillämpats för att öka möjligheten 
för personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar att delta. 
Beskrivningen görs via Föreningsservice i samband med årsrapportering.   

421



 
 

8 (15)  

För godkänd sammankomst där person med funktionsnedsättning deltar utbetalas 
extra verksamhetsbidrag på högst 30 kronor per deltagare med funktionshinder 
och sammankomst.  

Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Den som deltar i mer än en 
sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa 
sammankomster. 

 

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande 
gruppledare ska vara närvarande under hela sammankomsten och får inte från 
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska 
intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.  

En grupp får inte, från redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande 
av fler aktivitetsbidrag.  

Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang. Bidrag 
utgår inte till studiecirkelsammankomster vilka får bidrag i annan ordning. 

Föreningar använder sig av kommunens Föreningsservice för att skapa och 
registrera sina aktiviteter.  

Idrottsföreningar som är anslutna via Riksidrottsförbundet kan göra sina 
registreringar via IdrottOnline – där föreningen sedan skapar en direktöverförening 
eller en årlig överföring av sina registrerade aktiviteter till kommunen. 

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs 
från bidrag. Även återbetalning kan krävas. Kommunen kontrollerar varje år 
föreningarnas ansökningsuppgifter. 

 

Aktivitetsbidrag Sociala aktiviteter  
Ändamål: 

Aktivitetsbidrag Sociala aktiviteter syftar till att stärka de föreningar som främjar en 
social hållbar utveckling i kommunen genom aktiviteter som ligger utanför deras 
primära verksamhet. Exempel på aktiviteter är nattvandring, fritidsverksamhet i 
samverkan med skolan, simskola och organiserad spontanidrott.  

Villkor för Aktivitetsbidrag Sociala aktiviteter: 

Med bidragsberättigad sammankomst menas en aktivitet: 

• med minst fem deltagare från föreningen   
• som varar minst en timma (60 minuter) 
• som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, 

medlemsmöte eller motsvarande 
• som genomförs av föreningar. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas 

av riksorganisation eller distrikt 
• som har ett tydligt fokus på en socialt hållbar utveckling inom kommunen  

Bidragsform och ansökan: 
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Detta bidrag utbetalas årligen under första kvartalet och baseras på föregående 
års verksamhet. Bidragets storlek är helt beroende på mängden aktivitet inom 
föreningen. Bidraget per sammankomst är 40 kronor. 

Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Den som deltar i mer än en 
sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa 
sammankomster. 

En grupp får inte, från redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande 
av fler aktivitetsbidrag.  

Bidrag utgår inte till entrébelagda eller kommersiella arrangemang. Bidrag utgår 
inte till studiecirkelsammankomster vilka får bidrag i annan ordning. 

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande 
gruppledare ska vara närvarande under hela sammankomsten och får inte från 
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska 
intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.  

Föreningar använder sig av kommunens Föreningsservice för att skapa och 
registrera sina aktiviteter. 

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs 
från bidrag. Även återbetalning kan krävas. Kommunen kontrollerar varje år 
föreningarnas ansökningsuppgifter. 

 

Bidrag till vuxenföreningar av särskild vikt 
Ändamål: 

Bidraget syftar till att stärka föreningar som bidrar till ett mer inkluderande, jämlikt, 
rikt och varierat kulturliv i kommunen. 

Villkor för bidrag till vuxenförening av särskild vikt: 

• Föreningen skall bidra till att skapa ett varierat, inkluderande och mer 
jämlikt kulturliv i kommunen, eller bedriva annan typ av verksamhet som 
kommunen anser viktig för kommunen.  

• Föreningen skall uppfylla eventuella krav på motprestation som kommunen 
kan ställa. 

Bidragsformer och ansökan: 
a) Grundbidrag 

Grundbidraget utgår med 1500 kronor/förening och år. 

b) Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidragets storlek bestäms med hänsyn tagen till verksamhet och 
aktiviteter under året. 
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Grunden för att erhålla stöd är ansökan via Föreningsservice samt den årligen 
inrapporterade verksamhetsberättelsen i Föreningsservice. Utifrån detta gör 
kommunen en individuell bedömning av ansökningarna. 

Ansökan som avser nästkommande kalenderår görs via kommunens 
Föreningsservice genom att fylla i det formulär (ansökan) som avser Bidrag till 
vuxenförening av särskild vikt. 

Bidraget utbetalas i efterskott årligen under andra kvartalet.  

 

Bidrag till folkbildningsorganisationer 
Ändamål: 

Bidraget ska stärka studieförbundsavdelningar med verksamhet i kommunen. 

Bidragsform och ansökan: 

Det kommunala bidraget fördelas enligt Folkbildningsrådets fördelningsnyckel:  

• Basbidrag – vilket utgör 60% av kommunens totala bidrag och baseras på 
den relativa andelen av hela bidraget föregående år. 

• Volymbidrag – vilket utgör 20% av kommunens totala bidrag och baseras 
på studietimmar (definierat av Folkbildningsrådet). 

• Målgruppsbidrag – vilket utgör 15% av kommunens totala bidrag. Detta 
bidrag utbetalas när det gäller riktad verksamhet gentemot grupper som är 
prioriterade (enligt Folkbildningsrådets definitioner). 

• Projekt/Utvecklingsbidrag – vilket utgör 5% av kommunens totala bidrag. 
Detta bidrag skall stimulera till verksamhetsutveckling och nytänkande. 

Ansökan görs via kommunens Föreningsservice genom att fylla i det formulär 
(ansökan) som avser Bidrag till folkbildningsorganisationer för grundbidrag, 
volymbidrag och målgruppsbidrag. Till ansökan ska bifogas verksamhetsplan med 
verksamhetsmål för kommande verksamhetsår, separat verksamhetsberättelse för 
Finspång, statistik samt revisionsberättelse.  

 

Lokalbidrag 
Ändamål: 

Bidraget avser att täcka en del av föreningens lokalkostnader för 
ungdomsverksamhet samt att vara en hjälp till de föreningar som äger egna lokaler 
till vilka anläggningsbidrag ej utgår. 

Villkor för lokalbidrag: 

• Bidrag utgår till fast lokal ägd eller kontrakterad för innevarande år samt till 
tillfällig lokal eller anläggning för närmast föregående år.  

• Bidrag utgår ej för subventionerade kommunala lokaler och anläggningar. 
Ej heller för hyror för arrangemang där entréavgifter erlägges eller då 
tillställningen ordnas för att ge föreningen ekonomisk vinst.  
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• Med godkänd lokalkostnad avses kallhyra, värme, el och vatten.  
• Lokalkostnaden ska alltid styrkas med kopior på hyresavier eller genom 

intyg från hyresvärden.  
• Om lokalen används dels för ungdomsverksamhet, dels för annan 

verksamhet, får endast bidrag sökas för den del av kostnaden som hänför 
sig till ungdomsverksamheten.  

• Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas i helt rök-, alkohol- och 
drogfri miljö. 

• Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda lokalen. 
• Eventuella hyresintäkter till följd av andrahandsuthyrningar ska avräknas 

den godkända lokalkostnaden innan bidrag uträknas.  

Bidragsform och ansökan: 

Kommunen premierar föreningar med hög aktivitet genom att bidraget baseras 
både på lokalkostnad och föreningens aktivitet.  

Bidraget utgår med högst 80% av den godkända lokalkostnaden och grundas dels 
på den godkända lokalkostnaden, dels på antalet redovisade sammankomster för 
Aktivitetsbidrag Barn och unga för föregående år.  

Bidraget beräknas dels efter 30% av den godkända lokalkostnaden, dock högst 
100 kr/medlem och dels efter aktivitetsbidraget. 

Exempel: En förening med 56 medlemmar (5-21 år) har ansökt om en lokalkostnad 
på 21 160 kr och har erhållit 3 164 kr i aktivitetsbidrag för föregående år. Bidraget 
beräknas då enligt 56 x 100 = 5 600 kr (högst 100 kr / medlem) + 3 164 kr 
(aktivitetsbidraget) = 8 764 kr (får högst vara 80% av den godkända 
lokalkostnaden). 

Bidraget blir då 8 764 kr. 

Ansökan görs via kommunens Föreningsservice genom att fylla i det formulär 
(ansökan) som avser Lokalbidrag samt bifogar de underlag och fakturor 
kommunen behöver för att handlägga ärendet. 

   

Anläggningsbidrag 
Ändamål: 

Förening med egen anläggning eller lokal som kan anses ingå i den kommunala 
fritidsverksamheten och som kontinuerligt nyttjas i föreningens verksamhet kan 
efter ansökan erhålla bidrag för anläggningens drift. Bidraget avser täcka en del av 
föreningens driftkostnad för den egna anläggningen. 

Föreningar med särskilt behov, så som exempelvis föreningar där en del av 
verksamheten riktar sig till personer med funktionsnedsättning och/eller para-idrott, 
kan efter ansökan erhålla bidrag för inköp och/eller drift av hjälpmedel med 
transport.     
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Villkor för anläggningsbidrag: 

• Anläggningsbidrag kan utgå då anläggning ägs av förening eller drivs av 
förening under ägarliknande förhållanden. Kommunen måste godkänna 
nytillkomna anläggningar före byggnation om föreningen skall kunna räkna 
med anläggningsbidrag.  

• Merparten av den använda tiden i anläggningen ska vara för barn- och 
ungdomsverksamhet. 

• Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas i helt rök- alkohol- och 
drogfri miljö. 

• Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda anläggningen. 
• Förening som erhåller anläggningsbidrag ska i mån av utrymme upplåta 

anläggningen till kommunala enheter och andra föreningar inom 
kommunen till självkostnadspris.  

• Föreningar i Finspångs kommun ska prioriteras före företag, privatpersoner 
samt föreningar från andra kommuner i anläggningen. 

• Anläggningen ska vara energieffektiviserad i den mån som anses vara 
rimlig. 

• Bidraget utgår endast under förutsättningen att anläggningen är i sådant 
skick som krävs för att avsedda verksamheter ska kunna genomföras. 

• Om anläggningen eller del av den hyrs ut till annan juridisk person skall 
kommunen underrättas för bedömning av bidragets storlek. 

• Föreningen ska avsätta pengar för framtida planerat underhåll på 
anläggningen i den mån som anses vara rimlig. 

• Föreningen kan inte få anläggningsbidrag för drift av anläggningar för 
enbart elitverksamhet. 

Bidragsform och ansökan: 

Kommunen premierar föreningar med hög aktivitet genom att bidraget baseras 
både på driftkostnad för anläggningen enligt fast belopp för respektive anläggning 
samt föreningens aktivitet.  

Bidraget utgår med högst 80% av den godkända driftkostnaden och grundas dels 
på den godkända driftkostnaden, dels på antalet redovisade sammankomster för 
aktivitetsbidrag för föregående år.  

Exempel: En förening har ansökt om anläggningsbidrag på 10 000 kr. Föreningen 
har för år 2020 redovisat 38 sammankomster i aktivitetsbidrag.  

Bidraget räknas då efter 80 % av den godkända driftskostnaden (0,8 x 10 000 kr = 
8 000 kr) och aktivitetsgraden i föreningen med 35 kr/smk (38 smk x 35 kr/smk = 1 
330 kr). 

Bidraget blir då 8 000 kr + 1 330 kr= 9 330 kr. 

Ansökan görs via kommunens föreningsservice genom att fylla i det formulär 
(ansökan) som avser anläggningsbidrag samt bifogar de underlag och fakturor 
kommunen behöver för att handlägga ärendet. 
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Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag 
Ändamål: 

Bidraget avser att ge stöd till tydliga förbättringar av anläggningars miljömässiga 
hållbarhet, nyanläggningar eller reparationer och underhåll av anläggning som ägs 
eller drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Bidraget kan också ges till 
föreningar som vill göra tydliga förbättringar av anläggningar som främjar social 
hållbarhet, exempelvis tillgänglighetsanpassning. Föreningar som tydligt visar på 
hållbarhetsaspekten i ansökan kommer premieras.  

Bidraget kan också ges till föreningar som vill höja kompetensen inom föreningen 
gällande frågor som tydligt kan kopplas till ett mer tillgängligt, jämlikt och jämställt 
föreningsliv samt utbildning av unga barn- och ungdomsledare. 

Bidragsform och ansökan: 

Ansökan görs via kommunens Föreningsservice genom att fylla i det formulär 
(ansökan) som avser Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag samt bifogar 
de underlag och fakturor kommunen behöver för att handlägga ärendet. 

Bidragets storlek fastställes på grundval av sökt bidrag och det kommunala 
anslagets möjligheter. 

 

Marknadsföringsbidrag 
Ändamål: 

Bidraget syftar till att täcka en del av föreningars marknadsföringskostnader för 
ordinarie verksamhet och/eller särskilda evenemang.  

Villkor för marknadsföringsbidrag: 

• Marknadsföringsbidrag kan utgå till föreningar för både den ordinarie 
verksamheten och för särskilda evenemang. 

• Evenemang som erhåller marknadsföringsbidrag ska läggas upp i 
kommunens evenemangskalender. 

• Evenemang som erhåller marknadsföringsbidrag kan inte kombinera det 
med ett arrangemangsbidrag där kostnader för marknadsföringsbidrag 
ingår i de redovisade kostnaderna.  

• Aktiviteter som marknadsförs måste vara förenliga med punkt 9-13 i de 
Allmänna bestämmelserna för föreningar. 

Bidragsform och ansökan: 

Bidragets storlek fastställes på grundval av sökt bidrag och det kommunala 
anslagets möjligheter. Marknadsföringsbidrag kan sökas två gånger per år. 
Ansökan görs via kommunens Föreningsservice genom att fylla i det formulär 
(ansökan) som avser marknadsföringsbidrag. 
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Tillfälliga bidrag 
Tillfälliga bidrag kan sökas, förutom av föreningar som uppfyller punkt 1-8 i 
Allmänna bestämmelser, även av andra föreningar eller intressegrupper som har 
sitt säte i och bedriver sin verksamhet i Finspång. För att beviljas något av de 
tillfälliga bidraget måste dock punkt 9-13 i Allmänna bestämmelser följas.  

 

Stimulans/utvecklings- och projektbidrag  
Ändamål: 

Bidraget avser i första hand stödja: 

• ”pröva på” verksamheter 
• riktade insatser för att främja jämställdhet i föreningslivet 
• riktade insatser för att främja jämlikhet i föreningslivet 
• riktade insatser för att främja folkhälsan hos prioriterade grupper 
• nybildade föreningar 
• eller annat som kommunen finner anledning att stödja 

 

Bidragsform och ansökan:  

Bidragets storlek fastställes på grundval av sökt bidrag och det kommunala 
anslagets möjligheter. Ansökan görs via kommunens Föreningsservice genom att 
fylla i det formulär (ansökan) som avser Stimulans/utvecklings- och projektbidrag 
samt bifogar de underlag och fakturor kommunen behöver för att handlägga 
ärendet. 

 

Arrangemangsbidrag 
Ändamål:  

Bidrag avser i första hand stödja offentliga arrangemang, nationella större tävlingar 
eller andra arrangemang inom kommunen som främjar kommunens målsättningar. 

Villkor för arrangemangsbidrag: 

• Med offentligt arrangemang menas en aktivitet som är öppen för alla.  
• Evenemanget ska läggas upp i kommunens evenemangskalender. 
• Bidraget beviljas inte till sådana verksamheter där annat kommunalt bidrag 

utgår med undantag för marknadsföringsbidrag. 
• Finspångs kommuns medverkan anges då programmet offentliggörs.  
• Sökanden skall även undersöka möjligheten att erhålla bidrag från andra 

aktörer än kommunen.  
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Bidragsform och ansökan: 

Bidraget kan vara av två slag: direktstöd och förlustbidrag. Bidragets storlek 
fastställes på grundval av sökt bidrag och det kommunala anslagets möjligheter.  

Ansökan görs via kommunens Föreningsservice genom att fylla i det formulär 
(ansökan) som avser Arrangemangsbidrag samt bifoga de underlag och fakturor 
kommunen behöver för att handlägga ärendet. 

Se separat dokument för kommunens sponsringsmodell för större nationella 
evenemang.  

 

Övriga upplysningar  
Kommunen har rätt att när som helst granska föreningars underlag för 
bidragsansökningar. Stickprovskontroller förekommer.  

Bidrag som utbetalas på felaktiga ansökningsuppgifter medför 
återbetalningsskyldighet. 

Ansökan om bidrag inges av den lokala huvudorganisationen och ej av 
sektionsstyrelsen eller enskilda personer. 

Bidrag utbetalas endast till den lokala huvudorganisationens post- eller 
bankgirokonto. 

Eventuell kommunal fordran för förfallna skulder skall regleras innan bidraget 
utbetalas.  

 

Ansökningsdatum 
1. Aktivitetsbidrag – 25 februari 
2. Bidrag till vuxenföreningar av särskild vikt – 1 oktober 
3. Bidrag till folkbildningsorganisationer – 30 april 

a. Bidrag till folkbildningsorganisationer projekt/utvecklingsbidrag - 1 
december 

4. Lokalbidrag – 30 april 
5. Anläggningsbidrag – 30 april  
6. Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag - 30 april eller i 

brådskande fall löpande under året 
7. Marknadsföringsbidrag – löpande under året 
8. Tillfälliga bidrag 

a. Stimulans/utvecklings- och projektbidrag – i god tid före 
aktivitetens/projektets start 

b. Arrangemangsbidrag – i god tid före arrangemanget  
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Kommunstyrelsen  

Verkställighet av strategi för stöd till personer med 
psykisk funktionsnedsättning 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsberedningen fick 2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att revidera 
handlingsplanen för kommunal psykiatri. 2019-10-30 beslutade 
kommunfullmäktige att anta omsorgsberedningens förslag på reviderat 
dokument, med det nya namnet Strategi för stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att beakta de ekonomiska 
konsekvenserna som beskrevs i tjänsteskrivelsen, inom budgetfördelningsarbetet, 
för att möjliggöra genomförandet av strategin. De ekonomiska konsekvenserna 
som lyftes där och är aktuella även idag beskrivs nedan. 

Mötesplatser och anhörigstöd 
Strategin säger att målgruppen ska ha tillgång till och erbjudas en meningsfull 
fritidssysselsättning och mötesplatser. Vidare ska stöd till att kunna delta 
erbjudas. Idag har sektorn inga mötesplatser i egen regi. Ett samarbete med LP-
stiftelsen finns där stiftelsen erbjuder en mötesplats till personer inom en viss 
behovsgrupp. Det täcker en viss del av målgruppen. En utveckling av 
mötesplatser för att nå hela målgruppen skulle medföra en ökad kostnad. Att 
erbjuda hela målgruppen fritidssysselsättning och stöd till att kunna delta skulle 
kräva en utökning och utveckling av verksamheten, vilket medför ökade 
kostnader. 

Boende och stöd i det egna hemmet 
En av strategierna inom området handlade om fortsatt utveckling av arbetet med 
familjestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. En sådan utveckling 
skulle medföra ökade kostnader. 

Arbete och sysselsättning 
Sektor social omsorg ser en utvecklingspotential kring sysselsättning för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. En utveckling inom området skulle 
ge ökade kostnader. 

Personalens kompetens och förhållningssätt 
Strategin beskrev att en behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser 
skulle genomföras för personal i verksamheter som möter målgruppen. 
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Inventeringen skulle vara underlag för en kompetensutvecklingsplan, samt vid 
nyrekrytering. Arbete pågår med att ta fram en kompetensutvecklingsplan och 
omställnings- och fortbildningsmedel har använts för att utbilda personal inom 
relevanta områden. Området kommer fortsätta att skapa kostnader framåt. 
 
I budgettilldelningen har inte medel tillförts för ovanstående beskrivna 
kostnadsökningar och det finns inte utrymme i budgeten för dessa. Sektor social 
omsorg arbetar löpande med att minska sektorns kostnader för att få en budget i 
balans. 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Att besluta om ett av följande alternativ: 
A. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att tillföra ekonomiska medel till sektor social omsorg för 
att kunna verkställa strategi för stöd till personer med 
psykisk funktionsnedsättning 

B. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
1. Att avvakta verkställighet av strategi för stöd till personer 

med psykisk funktionsnedsättning till dess att medel finns 
att avsätta till sektor social omsorg 

C. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
1. Att revidera strategi för stöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning genom att ta bort de delar som 
innebär ökade kostnader 

 
 
 
 
Bilagor: 
Strategi för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-30 
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Sammanträdesdatum:  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 104   Dnr: KS.2021.1277 
 
Verkställighet av strategi för stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
Beskrivning av ärendet 
Omsorgsberedningen fick 2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att revidera 
handlingsplanen för kommunal psykiatri. 2019-10-30 beslutade 
kommunfullmäktige att anta omsorgsberedningens förslag på reviderat 
dokument, med det nya namnet Strategi för stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att beakta de ekonomiska 
konsekvenserna som beskrevs i tjänsteskrivelsen, inom budgetfördelningsarbetet, 
för att möjliggöra genomförandet av strategin. De ekonomiska konsekvenserna 
som lyftes där och är aktuella även idag beskrivs nedan. 
 
Mötesplatser och anhörigstöd 
Strategin säger att målgruppen ska ha tillgång till och erbjudas en meningsfull 
fritidssysselsättning och mötesplatser. Vidare ska stöd till att kunna delta 
erbjudas. Idag har sektorn inga mötesplatser i egen regi. Ett samarbete med LP-
stiftelsen finns där stiftelsen erbjuder en mötesplats till personer inom en viss 
behovsgrupp. Det täcker en viss del av målgruppen. En utveckling av 
mötesplatser för att nå hela målgruppen skulle medföra en ökad kostnad. Att 
erbjuda hela målgruppen fritidssysselsättning och stöd till att kunna delta skulle 
kräva en utökning och utveckling av verksamheten, vilket medför ökade 
kostnader. 
 
Boende och stöd i det egna hemmet 
En av strategierna inom området handlade om fortsatt utveckling av arbetet med 
familjestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. En sådan utveckling 
skulle medföra ökade kostnader. 
 
Arbete och sysselsättning 
Sektor social omsorg ser en utvecklingspotential kring sysselsättning för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. En utveckling inom området skulle 
ge ökade kostnader. 
 
Personalens kompetens och förhållningssätt 
Strategin beskrev att en behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser 
skulle genomföras för personal i verksamheter som möter målgruppen. 
Inventeringen skulle vara underlag för en kompetensutvecklingsplan, samt vid 
nyrekrytering. Arbete pågår med att ta fram en kompetensutvecklingsplan och 
omställnings- och fortbildningsmedel har använts för att utbilda personal inom 
relevanta områden. Området kommer fortsätta att skapa kostnader framåt. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
I budgettilldelningen har inte medel tillförts för ovanstående beskrivna 
kostnadsökningar och det finns inte utrymme i budgeten för dessa. Sektor social 
omsorg arbetar löpande med att minska sektorns kostnader för att få en budget i 
balans. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att besluta om ett av följande alternativ: 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att tillföra ekonomiska medel till sektor social omsorg för 

att kunna verkställa strategi för stöd till personer med 
psykisk funktionsnedsättning 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
1. Att avvakta verkställighet av strategi för stöd till personer 

med psykisk funktionsnedsättning till dess att medel finns 
att avsätta till sektor social omsorg 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
1. Att revidera strategi för stöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning genom att ta bort de delar som 
innebär ökade kostnader 

Yrkanden 
Kristin Andersson (KD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen: Att 
ge förvaltningen i uppdrag att redogöra för vilka delar i strategin förvaltningen 
kan genomföra inom ram, samt vad övriga delar av strategin skulle innebära i 
form av kostnader, samt om det eventuellt finns några besparingar man kan se 
(av strategin) över tid. 
 
Ulrika Jeansson (S), Torgny Maurer (SD), Stefan Carlsson (V) och Mikael 
Wallin (L) yrkar bifall till Kristin Anderssons (KD) yrkande om återremiss, och 
att det sker skyndsamt. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, att 
återremittera ärendet, och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen enligt yrkande 

 
- - - - - 
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Inledning 
Uppdrag från Kommunfullmäktige 
Beredningen fick på Kommunfullmäktige 2018-09-19 uppdrag enligt nedan:  
 
Uppdrag till omsorgsberedningen - revidera handlingsplan för den kommunala 
psykiatrin  
 
Sammanfattning  
Nuvarande handlingsplan för den kommunala psykiatrin omfattar tiden 2012–2016 och 
behöver därför uppdateras.  
 
Omsorgsberedningen har tagit upp med kommunfullmäktiges presidium behovet att revidera 
handlingsplanen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
1. Att uppdra till omsorgsberedningen att enligt uppdragsplan KS.2018.0941-1 revidera 
handlingsplan för den kommunala psykiatrin.  

2. Att beredningens uppdrag ska vara klart 2018-12-31.  
 
Ledamöter i omsorgsberedningen 
Ingrid Westlund (V), ordförande 
Per-Olof Hårsmar (KD), vice ordförande 
Ing-Marie Jeansson (S) 
Lilian Bressler (M) 
Hakon Fältström (L) 
Britta Gustavsson (C) 
Gerd Femerström (SD) 
Bill Johansson (S) 

 
Genomförande av uppdraget 
Beredningen inledde sitt arbete med att studera den handlingsplan vi fått i uppdrag att 
revidera. Den definition som fanns var vid och omfattade ”psykisk hälsa” i ett brett 
perspektiv. Beredningen landade i, att i sin definition, särskilt fokusera ”psykisk 
funktionsnedsättning” med tanke på att det finns en arbetsgrupp som arbetar i ett vidare 
perspektiv kring psykisk ohälsa. Som en följd av detta val benämns beredningens förslag 
”Strategi för stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning - Finspångs kommun”  

Strategin omfattar och fokuserar på kommunens stöd och insatser, till personer med psykisk 
funktionsnedsättning, som regleras i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS. Dessutom berörs områden som hälso- och sjukvårdslagen 
och skolan. 
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Beredningen gjorde därefter en uppföljning av föregående handlingsplan för kommunal 
psykiatri genom att be sektor Social omsorg att kommentera de utvecklingsområden som 
fanns i handlingsplanen. Uppföljningsresultatet ligger till grund för mål och strategier när det 
gäller stöd till psykiskt funktionsnedsatta. Beredningen har under arbetets gång beaktat ett 
stort antal nationella dokument/lagar/regler, regionala överenskommelser och pågående arbete 
i Finspångs kommun kring psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning. 

Beredningens arbetsprocess har fortlöpande rapporterats till Kommunfullmäktige.  

Vissa delar i ”Handlingsplan för den kommunala psykiatrin 2012–2016” som reviderats finns 
kvar eller har modifierats, och andra har tillkommit. 

Strategin behandlar följande åtta områden: 
• Lättillgänglig information 
• Mötesplatser och anhörigstöd 
• Samverkan 
• Boende och stöd i det egna hemmet 
• Arbete och sysselsättning 
• Brukarens behov, integritet, trygghet och självbestämmande 
• Personalens kompetens och förhållningssätt 
• Kvalitet 

 

Definition av begrepp som återkommer i planen  
 

• LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 

• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NP) - en övergripande beteckning för olika 
tillstånd som har koppling till centrala nervsystemet och som medför svårigheter med 
socialt samspel, kommunikation, impuls- och aktivitetskontroll, uppmärksamhet och 
inlärning, tex autismspektrum och adhd.1 

 
• Psykiskt funktionshinder - begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen2 
 

• Psykisk funktionsnedsättning - nedsättning av psykisk funktionsförmåga3 
 

• Psykisk ohälsa – allt från psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra 
dagliga liv till psykisk sjukdom.4 
 

• SoL – Socialtjänstlagen 
 

 
1 Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Brukardialogberedning 2 2011 - Landstinget i Östergötland 2011 
2 Socialstyrelsens termbank 
3 Socialstyrelsens termbank 
4 Fem fokusområden fem år framåt – regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020, Nationell samordnare 
inom området psykisk hälsa  
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• Återhämtning (från psykisk sjukdom) - man kan tala om social respektive total 
återhämtning, där social återhämtning beskriver en situation där individen har ett 
normalt socialt liv, där psykiska symtom kan finnas kvar men inte överskuggar 
tillvaron, där individen kan ha viss kontakt med psykiatrin och socialtjänsten men inte 
behöver heldygnsvård. Vid total återhämtning besväras individen inte längre av 
psykiska symtom och har ingen kontakt med psykiatrin eller socialtjänsten.5  
 

  

 
5 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Socialstyrelsen 2018 
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Stödet till personer med psykisk 
funktionsnedsättning – mål och strategier  
Inledningsvis presenteras några nationella, regionala och kommunala målformuleringar som 
styrt formandet av beredningens förslag till mål och därtill strategiska områden för stödet till 
psykiskt funktionsnedsatta i Finspångs kommun. 

Finspångs kommuns vision 
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och 
livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande."6  

Nationellt mål för funktionshinderpolitiken 
”… uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning…” 7 

Regional överenskommelse 
”Syftet är att personer i målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i 
samhällslivet på samma villkor som andra. Vård, stöd och andra insatser ska bidra till att 
individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer. Den enskilde ska få vård, stöd och 
insatser som är samordnade…”8  

 
6 Finspångs kommuns vision 
7 Nationellt mål för funktionshinderpolitiken, prop. 2016/17:188 
8 Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk, 2018 
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Mål 
Utifrån ovanstående formuleras Finspångs kommuns mål för stödet till personer med psykisk 
funktionsnedsättning: 

Personer med psykisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet till återhämtning och 
delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra.  

Stöd och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina 
funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Strategier  

Här presenteras åtta strategiska områden utifrån Finspångs kommuns mål för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Varje område inleds med en redogörelse av ett nuläge utifrån 
den uppföljning som gjorts av ”Handlingsplan för den kommunala psykiatrin 2012–2016”.  

Lättillgänglig information 

Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt och finns nu också på finska. En 
”Informationsguide vid psykisk ohälsa” finns tillgänglig.  I broschyren framgår vart enskilda, 
både yngre och äldre, kan vända sig både när det gäller akuta situationer och övriga 
stödinsatser.   
 
Psykiatriska veckan, som genomförs årligen i samarbete med närliggande kommuner, vänder 
sig både till professionella och allmänhet.  Utbudet under veckan täcker upp olika åldrar.  
 
Strategier för att nå målen: 
 

• Information som riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning och dess 
anhöriga, ska vara uppdaterad, lättillgänglig och lättläst. 

• Informationen ska anpassas till nya digitala sökvägar och digitala hjälpmedel av olika 
slag, inte minst för att nå yngre åldersgrupper 
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Mötesplatser och anhörigstöd 

Två kommunala träffpunkter finns, samt LP-stiftelsens träffpunkt som delvis finansieras av 
kommunen. Deltagandet är varierande och därför pågår en översyn för att analysera behov 
och förutsättningar för antalet träffpunkter. Dock är det så, att personalen inom den 
kommunala hemsjukvården riktad mot psykiatri, upplever att det saknas mötesplatser för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Anhörigstöd erhålls när behov framkommer. En gruppverksamhet ”Solkatten” finns för barn 
och unga som lever i familjer med psykisk funktionsnedsättning, missbruk etc. 

Strategier för att nå målen: 
• Målgruppen ska ha tillgång till och erbjudas en meningsfull fritidssysselsättning och 

mötesplatser. Vidare ska stöd till att kunna delta erbjudas.  

• Ensamhet ska förebyggas.  

• Anhörigstödet ska utvecklas. Särskilt fokus ska riktas på barn till personer med 
psykisk funktionsnedsättning och anhöriga till barn med neuropsykiatriska diagnoser 
(NP).  

Samverkan 

Finspångs kommun deltar tillsammans med Närsjukvården i Finspång (NIF) i ett projekt som 
syftar till tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Det finns också en 
överenskommelse mellan Region Östergötland och kommunerna kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och/eller personer med missbruk. En uppföljning/analys pågår gällande 
samordnad individuell plan (SIP). Strukturerad samverkan finns idag med frivillig- och 
intresseorganisationer, men kan utvecklas ytterligare. Det saknas i vissa fall rutiner och 
samordning vad gäller LSS och möjligheten till ekonomiskt bistånd. 

Strategier för att nå målen: 
• Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla kända, fasta och tydliga 

samverkansformer mellan de kommunala verksamheter som kan finnas involverade 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 

• Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla kända, fasta och tydliga 
samverkansformer med verksamheter styrda av externa aktörer.  

• Kontinuiteten och uppföljningen av stödet och insatserna ska bibehållas kring den 
enskilde vid övergången mellan olika vårdformer och insatser. 
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Boende och stöd i det egna hemmet 

Riktlinjer för boendestöd finns framtagna.  En gruppbostad med 4 platser har öppnats 2017 
för personer med NP.   

Strategier för att nå målen: 
• Boende utformade speciellt för unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser ska i 

möjligaste mån säkerställas. 

• Fortsätta utveckla familjestödet till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Arbete och sysselsättning 

Totalt sett finns 120 ”skapade tjänster” t.ex. trygghetsanställningar inom 
Arbetsmarknadsenheten. Knappt hälften av dessa innehas av människor med psykisk 
ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. AME har, utan framgång, försökt bjuda in det lokala 
näringslivet. Praktiksamordnaren har dock, i enskilda ärenden, hittat praktikplatser. Det finns 
ett stort behov av utbildade handledare som kan ta emot psykiskt funktionsnedsatta. 

Strategier för att nå målen: 
• Ha tillgång till meningsfull sysselsättning med sikte på arbetsmarknaden. 

• Undersöka samverkansmöjligheterna med det lokala närings- och föreningslivet 
inklusive intresseorganisationer. 

• Fortsatt utveckling av samverkan med Försäkringskassan, Region Östergötland och 
Arbetsförmedlingen för att underlätta målgruppens inträde på arbetsmarknaden. 

Brukarens behov, integritet, trygghet och självbestämmande 

Särskilt kvinnor med psykisk funktionsnedsättning är en riskgrupp för att utsättas för våld i 
nära relationer. Det finns idag dokument som beskriver riktlinjer kring riskfaktorer och 
handlingsplan rörande våld mot kvinnor. Dokumenten behöver uppdateras och utvecklas. 

Strategier för att nå målen: 
• Stödet, vården och rehabiliteringen ska utgå från brukarens behov, bygga på respekt 

för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.  

• Den enskildes egna önskemål ska så långt som möjligt tillgodoses.  

• När åtgärder rör barn ska barnkonventionen beaktas.9 

• Både vuxnas och barns utsatthet för våld och övergrepp ska uppmärksammas, 
förebyggas och motverkas. 

 

9 Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. 
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Personalens kompetens och förhållningssätt 
Utbildningsinsats ”Första hjälpen” till psykisk hälsa påbörjades våren 2018. 
Kompetensutveckling inom NP har skett kontinuerligt under flera år för den personal som 
möter målgruppen.  Flera personalgrupper har genomgått utbildning genom PUFF (”Praktik, 
Utveckling, Forskning och Framtid”). En stödpedagog är anställd på ett område för att 
handleda och utveckla verksamheterna. Genomförande av en behovsinventering av 
kompetensutvecklingsinsatser har för närvarande skjutits på framtiden. 

Strategier för att nå målen: 

• Genomföra behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser för personal i
verksamheter som möter målgruppen. Inventeringen ska vara underlag för en
kompetensutvecklingsplan, samt vid nyrekrytering.

• Verksamheten ska aktivt arbeta med värdegrund och förhållningssätt.

Kvalitet 
Det är svårt att göra uppföljningar, då området är brett och i vissa fall oklart. Utvärderingsbara 
handlingsplaner behöver tas fram. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har 
påbörjats. 

Strategier för att nå målen: 
• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för de verksamheter som ger insatser

till målgruppen ska finnas och användas som ett stöd i utvecklingen av
verksamheterna.
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 38 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2019-10-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 152   Dnr: KS.2018.0941 

 

Omsorgsberedningens förslag till Strategi för stöd till personer 
med psykisk funktionsnedsättning 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-19, § 169, beslutades att ge 

omsorgsberedningen i uppdrag att revidera Handlingsplan för den kommunala 

psykiatrin, vilken omfattade tiden 2012–2016.  

 

Beredningen inledde sitt arbete med att studera den handlingsplan som skulle 

revideras. Handlingsplanens definition av kommunal psykiatri var vid och 

omfattade psykisk hälsa i ett brett perspektiv. Efter beaktande av aktuell 

terminologi kring området och behovet av att avgränsa omfattningen valde 

beredningen att fokusera på psykisk funktionsnedsättning. Då beredningar ska 

arbeta på en strategisk nivå beslutades även att anta begreppet strategi istället för 

handlingsplan. Därav benämns beredningens förslag Strategi för stöd till 

personer med psykisk funktionsnedsättning. 

En uppföljning av föregående handlingsplan för kommunal psykiatri har utförts 

genom att be sektor social omsorg att kommentera de utvecklingsområden som 

fanns i handlingsplanen. Uppföljningsresultatet ligger till grund för mål och 

strategier när det gäller stöd till psykiskt funktionsnedsatta. Beredningen har 

under arbetets gång beaktat ett stort antal nationella dokument/lagar/regler, 

regionala överenskommelser och pågående arbete i Finspångs kommun kring 

psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning. Beredningens arbetsprocess har 

fortlöpande rapporterats till kommunfullmäktige.  

Omsorgsberedningen redovisar utfört uppdrag i dokumenten: 

o Strategi för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – 

Finspångs kommun 

o Strategi för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – 

Underlag 

Strategin omfattar och fokuserar på kommunens stöd och insatser, till personer 

med psykisk funktionsnedsättning, som regleras i socialtjänstlagen, SoL, och i 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessutom berörs 

områden som hälso- och sjukvårdslagen och skolan. 

Om handlingsplanen antas som helhet så ser förvaltningen att det kommer att 

medföra ökade kostnader vid implementering.  
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 39 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2019-10-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Förslaget på ny strategi omfattar åtta strategiska områden. Nedan omnämns de 

områden och strategier där förvaltningen bedömt att de ger juridiska eller 

ekonomiska konsekvenser. 

Lättillgänglig information 

Strategin anger att information riktad till personer med psykisk 

funktionsnedsättning ska anpassas till nya digitala sökvägar och digitala 

hjälpmedel av olika slag, inte minst för att nå yngre åldersgrupper. Förvaltningen 

arbetar kontinuerligt med att anpassa information till olika målgrupper. Om 

ambitionen innefattar att ta fram nya digitala sökvägar och hjälpmedel för att 

lättare nå fram med informationen så innebär detta en kostnad. 

Mötesplatser och anhörigstöd 

”Målgruppen ska ha tillgång till och erbjudas en meningsfull fritidssysselsättning 

och mötesplatser. Vidare ska stöd till att kunna delta erbjudas.” 

Sedan dokumentet färdigställdes har två kommunala träffpunkter avvecklats på 

grund av en kombination av minskat antal besök och kostnadsprioriteringar. En 

förutsättning för avvecklandet har varit det något utvidgade samarbetet med LP-

stiftelsen som initierats parallellt. LP-stiftelsen bedriver en välbesökt mötesplats, 

där merparten av deltagarna har/har haft någon form av beroendeproblematik. 

Området mötesplatser har stor utvecklingspotential, särskilt gällande att bredda 

utbudet för olika behovsgrupper, antingen i kommunal regi eller i samarbete med 

andra aktörer. En utveckling av mötesplatser skulle medföra en ökad kostnad. 

När det gäller att målgruppen ska erbjudas fritidssysselsättning, och stöd till att 

kunna delta, ingår det idag i biståndet bostad med särskild service. Vidare kan 

det även efter behovsbedömning och beslut ingå i insatsen boendestöd, att få stöd 

i aktiviteter och social samvaro. Insatsen kontaktperson kan även den vara en del 

i att få stöd inom området. För att nå hela målgruppen med denna strategi skulle 

en utökning och utveckling behövas inom flera delar av den kommunala 

verksamheten, vilket skulle medföra ökade kostnader. 

Området anhörigstöd är under pågående översyn av omsorgsberedningen. Det 

bedöms vara mer ändamålsenligt att bedömningen av eventuella konsekvenser 

kring anhörigstöd utförs inom det arbetet. 

Boende och stöd i det egna hemmet 

En strategi för att nå målet är att boenden utformade speciellt för unga vuxna 

med neuropsykiatriska (NP) diagnoser ska i möjligaste mån säkerställas. Sektorn 

har en gruppbostad riktad mot personer med neuropsykiatrisk 
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Protokoll 40 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2019-10-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

funktionsnedsättning. En verksamhetsbeskrivning är framtagen som beskriver 

hur sektorn önskar utforma planerad nyproduktion av gruppbostäder. I 

verksamhetsbeskrivningen anges att allt som rör den planerade byggnadens 

utformning och miljöer ska vara utifrån den evidens som finns gällande vad som 

är bäst för individer med NP funktionsnedsättning. Att utforma nya 

gruppbostäder, eller ställa om befintliga, enligt den strategin ger ekonomiska 

konsekvenser. 

En fortsatt utveckling av arbetet med familjestöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning kommer att medföra ökade kostnader. 

Arbete och sysselsättning 

Sektor social omsorg ser en stor utvecklingspotential kring daglig sysselsättning 

för personer med NP-diagnoser. En utveckling inom området skulle ge ökade 

kostnader.  

Personalens kompetens och förhållningssätt 

”Genomföra behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser för personal i 

verksamheter som möter målgruppen. Inventeringen ska vara underlag för en 

kompetensutvecklingsplan, samt vid nyrekrytering.”  

Strategin omfattar och fokuserar på kommunens stöd och insatser som regleras i 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Inom sektor social omsorg finns nu tre stödpedagoger på plats, vilket ger ett 

utökat metodstöd och kompetensutvecklingsarbete för personalen. Statistik är 

framtagen över behovet av kompetensutveckling och det arbetas med en plan för 

arbetet framåt. Kompetensutveckling kommer att medföra en ökad kostnad. I 

dagsläget kan inte svar ges om detta medför konsekvenser för andra sektorer.  

Kvalitet 

Strategin anger att ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska finnas och 

användas. Det finns idag ledningssystem för kvalitetsarbete i form av olika 

riktlinjer och stöddokument. Ett prioriterat uppdrag finns gällande att digitalisera 

ledningssystemet inom sektorerna vård och omsorg och social omsorg. Detta 

kommer att innebära initiala kostnader.  
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 41 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2019-10-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anta omsorgsberedningens förslag till strategi för stöd till personer 

med psykisk funktionsnedsättning 

 

2. Att beakta ovan beskrivna ekonomiska konsekvenser inom 

budgetfördelningen, så att förutsättning finns för att genomföra strategin 

 

3. Att uppdraget att revidera handlingsplanen för den kommunala psykiatrin 

förklaras avslutat 

 

4. Att upphäva Handlingsplan för den kommunala psykiatrin 2012–2016, 

antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20 § 169 

 

- - - - - 
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Lina Alm 
2022-03-03  1 (1) 
Dnr KS.2022.0211 

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 

 

Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag om att bygga ny skola i 
Finspång 

Beskrivning av ärendet 
Daniel Ringqvist har lämnat in ett medborgarförslag om behovet av att 
Finspångs kommun bygger en ny grundskola. I samtal med Daniel och i hans 
medborgarförslag lyfter han de bekymmer som uppstår i för trånga skolor med 
främst konflikter och otrygghet. Daniel lyfter särskilt de problem som upplevs på 
Storängsskolan. Daniel menar att man först måsta ha en bra skola, innan det går 
att bygga fler bostäder.  

Handläggaren har pratat med Daniel i telefon inför hantering av 
medborgarförslaget. 

Svar 
Förvaltningen fick 2020 uppdrag av kommunstyrelsen att utreda bland annat en 
ny F-6 skola i den östra delen av Finspångs tätort. Det finns behov av nya och 
större lokaler för grundskolan, i synnerhet i den östra delen där flera nya 
områden för bostäder planeras.  

Arbetet med att hitta en lämplig placering pågår och förvaltningen beräknar att 
utredningen kommer vara klar för beslut under 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (58) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 137   Dnr: KS.2022.0211 
 
Svar på medborgarförslag om att bygga ny skola i Finspång 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in om behovet av att Finspångs kommun 
bygger en ny grundskola. I samtal med förslagsställaren och i hans 
medborgarförslag lyfter han de bekymmer som uppstår i för trånga skolor med 
främst konflikter och otrygghet. Förslagsställaren lyfter särskilt de problem som 
upplevs på Storängsskolan. Förslagsställaren menar att man först måsta ha en bra 
skola, innan det går att bygga fler bostäder.  
 
Handläggaren har pratat med förslagsställaren i telefon inför hantering av 
medborgarförslaget. 
 
Svar 
Förvaltningen fick 2020 uppdrag av kommunstyrelsen att utreda bland annat en 
ny F-6 skola i den östra delen av Finspångs tätort. Det finns behov av nya och 
större lokaler för grundskolan, i synnerhet i den östra delen där flera nya 
områden för bostäder planeras.  
 
Arbetet med att hitta en lämplig placering pågår och förvaltningen beräknar att 
utredningen kommer vara klar för beslut under 2022. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

------ 
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Cristina Lindén 
2022-01-14  1 (2) 
Dnr KS.2022.0098 

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  

Arrendeavtal berörande fastigheterna Viberga 4:4 och 
Hårstorp 1:1- Finspångs Golfklubb 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har sagt upp gällande arrendeavtal (lägenhetsarrende) med 
Finspångs golfklubb till avtalstidens utgång 2022-06-30. Golfklubben arrenderar 
cirka 81 hektar mark för golfbanan (del av fastigheterna Viberga 4:4 och 
Hårstorp 1:1). Anledningen till uppsägningen är att kommunen arbetar med 
detaljplaneläggning av ny verksamhetsmark söder om Skäggebyvägen och att 
detta påverkar delar av golfbanan. 

Kommunen och golfklubben har under hösten 2021 fört diskussioner om ett nytt 
arrendeavtal som tar vid när det gällande avtalet löper ut. Diskussionerna har 
resulterat i ett nytt avtal med nedan beskrivet innehåll. 

Upplåtelsen är ett lägenhetsarrende och gäller för en tid om 15 år från och med 
2022-07-01, det vill säga till och med 2037-06-30. Uppsägning ska ske två år 
före den avtalade tidens utgång, i annat fall förlängs avtalet med fem år i taget. 

Arrendeavgiften baseras på en avgift om 1 100 kronor per hektar och år och det 
innebär en ny arrendeavgift på 85 000 kr per år. För att ge golfklubben möjlighet 
att anpassa sig till ökad arrendeavgift sker höjningen i flera steg (med 10 000 kr 
per år) och över flera år. ”Full arrendeavgift” betalas från och med 2027-07-01. 

I det nya arrendeavtalet uppgår arrendeområdet till 77 hektar mark, området 
markerat ”A” (rödskrafferat område) på bifogad karta, bilaga 1. 

Den del av golfbanan som berörs av detaljplaneläggning för verksamhetsmark är 
en del av 9-hålsslingen, hål 19 och 20, området markerat ”B” (blåskrafferat 
område) på bifogad karta, bilaga 1. 

Inom det område som detaljplaneläggs planeras huvudsakligen 
dagvattenhantering och kommunen och golfklubben är överens att arbeta 
tillsammans för att möjliggöra fortsatt golfspel på 9-hålsslingan. Detta kräver 
dock en ombyggnad av hål 19 och 20. Villkoren för detta kommer att regleras i 
ett nytt kortare arrendeavtal som kan tecknas när detaljplaneringen kommit något 
längre (preliminärt under våren 2022).  
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Cristina Lindén 

2022-01-14  2 (2)  
Dnr KS.2022.0098  
  

 
Om det visar sig att det inte är möjligt att bygga om hål 19 och 20, och att detta 
får som konsekvens att det inte går att bedriva golfspel på hela 9-hålsslingan, så 
har golfklubben rätt att frånträda hela 9-hålsslingan. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att ge förvaltningen uppdrag att teckna ovan beskrivet arrendeavtal med 
Finspångs golfklubb för en tid om 15 år. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 63 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2022-§ 103   Dnr: KS.2022.0098 
 
Arrendeavtal berörande fastigheterna Viberga 4:4 och 
Hårstorp 1:1 - Finspångs Golfklubb 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har sagt upp gällande arrendeavtal (lägenhetsarrende) med 
Finspångs golfklubb till avtalstidens utgång 2022-06-30. Golfklubben arrenderar 
cirka 81 hektar mark för golfbanan (del av fastigheterna Viberga 4:4 och 
Hårstorp 1:1). Anledningen till uppsägningen är att kommunen arbetar med 
detaljplaneläggning av ny verksamhetsmark söder om Skäggebyvägen och att 
detta påverkar delar av golfbanan. 

Kommunen och golfklubben har under hösten 2021 fört diskussioner om ett nytt 
arrendeavtal som tar vid när det gällande avtalet löper ut. Diskussionerna har 
resulterat i ett nytt avtal med nedan beskrivet innehåll. 

Upplåtelsen är ett lägenhetsarrende och gäller för en tid om 15 år från och med 
2022-07-01, det vill säga till och med 2037-06-30. Uppsägning ska ske två år 
före den avtalade tidens utgång, i annat fall förlängs avtalet med fem år i taget. 

Arrendeavgiften baseras på en avgift om 1 100 kronor per hektar och år och det 
innebär en ny arrendeavgift på 85 000 kr per år. För att ge golfklubben möjlighet 
att anpassa sig till ökad arrendeavgift sker höjningen i flera steg (med 10 000 kr 
per år) och över flera år. ”Full arrendeavgift” betalas från och med 2027-07-01. 

I det nya arrendeavtalet uppgår arrendeområdet till 77 hektar mark, området 
markerat ”A” (rödskrafferat område) på karta som finns i ärendet. 

Den del av golfbanan som berörs av detaljplaneläggning för verksamhetsmark är 
en del av 9-hålsslingen, hål 19 och 20, området markerat ”B” (blåskrafferat 
område) på karta som finns i ärendet. 

Inom det område som detaljplaneläggs planeras huvudsakligen 
dagvattenhantering och kommunen och golfklubben är överens att arbeta 
tillsammans för att möjliggöra fortsatt golfspel på 9-hålsslingan. Detta kräver 
dock en ombyggnad av hål 19 och 20. Villkoren för detta kommer att regleras i 
ett nytt kortare arrendeavtal som kan tecknas när detaljplaneringen kommit något 
längre (preliminärt under våren 2022).  

Om det visar sig att det inte är möjligt att bygga om hål 19 och 20, och att detta 
får som konsekvens att det inte går att bedriva golfspel på hela 9-hålsslingan, så 
har golfklubben rätt att frånträda hela 9-hålsslingan. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 64 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att ge förvaltningen uppdrag att teckna ovan beskrivet arrendeavtal med 
Finspångs golfklubb för en tid om 15 år 

 

- - - - - 
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Elin Svensson 
2022-04-07  1 (1) 
Dnr KS.2022.0002 
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Kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdrag som nämndeman i 
Norrköpings tingsrätt 

Beskrivning av ärendet 
Inga-Lill Källgren har kommit in med en önskan om att entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman i Norrköpings Tingsrätt. 

Förslag till beslut 
1. Att entlediga Inga-Lill Källgren från sitt uppdrag som nämndeman i

Norrköpings Tingsrätt
2. Att tacka Inga-Lill Källgren för den tid hon har haft sitt uppdrag
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Från: Inga-Lill Källgren
Till: Elin Svensson
Ärende: Fwd: Nämndeman
Datum: den 7 april 2022 14:00:22

Hämta Outlook för Android

From: Inga-Lill Källgren
Sent: Thursday, April 7, 2022 1:59:27 PM
To: maria.forneman@finspang.se 
Subject: Nämndeman
Hej!

Avsäger mig härmed förtroende
uppdrag som nämndeman för
Sverige demokraterna Finspång from
2022-04-07.

Med vänlig hälsning
Inga-Lill Källgren
Bergslagsvägen 41
612 36 Finspång

Hämta Outlook för Android
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Kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Camilla Boström (MP) har kommit in med en önskan om att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i demokratiberedningen. 

Förslag till beslut 
1. Att entlediga Camilla Boström (MP) från sitt uppdrag som ledamot i

demokratiberedningen
2. Att tacka Camilla Boström för den tid hon har haft sitt uppdrag
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Från: Finspångs Bryggeri och Deli- Skafferi
Till: Finspångs Kommun
Ärende: Uppsägning uppdrag Dem. Beredning
Datum: den 13 april 2022 11:10:57

Hej,
Jag avsäger mig mitt uppdrag som Mp: s representant i Demokratiberedningen med
omedelbar verkan.

Mvh
Camilla Boström
Fridhemsvägen 36
61234 Finspång
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Kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Ingrid Westlund (V) har inkommit med en önskan om att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
1. Att entlediga Ingrid Westlund (V) från sitt uppdrag som ersättare i

kommunstyrelsen
2. Att tacka Ingrid Westlund för den tid hon har haft sitt uppdrag
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Från: Ingrid Westlund 
Skickat: den 15 april 2022 13:51
Till: Maria Forneman ; Berit Martinsson 
Kopia: Stefan Carlsson 
Ämne: Avsägelse
Finspång 220414
Till Kommunfullmäktige
Avsägelse
Avsäger mig härmed min plats som ersättare i Kommunstyrelsen.
Dag som ovan
Ingrid Westlund
Vänsterpartiet

Skickat från min iPad
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