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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
Tid: Måndag den 25 november 2019, kl 13:00
Plats: Konferensrummet Glan, Kommunhuset
Ordförande: Ulrika Jeansson
Sekreterare: Maria Forneman
Föredragningslista
Dnr
Mötets öppnande
Upprop
Val av justerare och fastställande av tid för
justering
1.

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Beslutsärenden

2.

Skuldförvaltarrapport september 2019

KS.2019.0007

3.

Skuldförvaltarrapport oktober 2019

KS.2019.0007

4.

Internkontroll sektor samhällsbyggnad oktober
2019

KS.2019.0864

5.

Ansökan om medel ur utvecklingspott för
preventivt arbete i hälso- och
sjukvårdsorganisationen

KS.2019.1076

6.

Förlängt borgensåtagande Finspångs golfklubb
lån

KS.2019.0969

7.

Klimatanpassningsplan för Finspångs kommun

KS.2019.0692

8.

Uppföljning av barnomsorg under kvällar, nätter
och helger

KS.2019.1026
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9.

Bolagsordning Vallonbygden AB

KS.2019.1018

10.

Ägardirektiv Vallonbygden AB

KS.2019.1019

11.

*Trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De Besche
väg med anledning av nytt vårdcentrum

KS.2019.1138

12.

*M och L förslag Strategisk plan 2020-2022 och
budget 2020 (Handling redovisas senare)
(Omedelbar justering)

KS.2019.0199
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Information i ärenden som ska beslutas vid
senare möte
13.

Kommunal borgen för lån avseende utbyggnad
av klubbstugan hos Finspångs Fotbollklubb

KS.2019.1095

14.

Förslag om höjd ersättning till samtliga aktiva
brukare med beslut om daglig verksamhet enligt
LSS eller dagverksamhet enligt SoL,
habiliteringsersättning

KS.2019.0429

15.

Överenskommelse, samverkansavtal gällande
gemensamt HVB.

KS.2019.1110

16.

Förlängning av ramavtal, ungdomshälsa
Östergötland

KS.2019.1111

17.

Ansökan digitaliseringsfonden- utrustning till
IFO

KS.2019.1080

18.

Revidering av riktlinjer för projektmiljonen

KS.2019.0744

19.

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort

KS.2018.1275

20.

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot
olyckor (LSO)mandatperioden 2019-2022

KS.2019.0643

21.

Arbetsordning för kommunfullmäktige
(Handlingar redovisas senare)

KS.2019.0594

22.

Revidering av bilaga i
Förtroendemannareglemente (Handlingar
redovisas senare)

KS.2019.1151

23.

Investeringsplan 2020-2022 (Handlingar
redovisas senare)

KS.2019.1167
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24.

Kallelse/föredragningslista
2019-11-15
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Informationsärenden
a) Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) ordf Anders Hedenborg, förest Martin Klinthäll
b) Barnkonventionen
c) Serviceinsatser inom socialtjänst
d) Företagsbesök
Delegationsbeslut, delgivningar och nya
medborgarförslag

25.

Att anmälda delegeringsbeslut läggs till
handlingarna

26.

Delgivningar
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Linda Johansson

2019-09-30
Dnr KS.2019.0007
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Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport september 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska
följas upp.
Händelser under september månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för september 2019. Den
genomsnittliga räntan oförändrad och uppgår till 1,79%. Inga förändringar har
skett under månaden.
Internbanken har nu krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt 1 051,1
mdr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika
löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i
form av ränteswappar.
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var
måttet 19,93%, vilket ligger inom angivet intervall.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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2019-09-30
Dnr KS.2019.0007
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Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom
att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i
skuldportföljen.
Vid slutet av september uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 18,6%.
Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste
12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till
betalning).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 2,8 år.
Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt
finanspolicyn, vid utgången av september var värdet oförändrat mot föregående
månad 2,7 år.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Finspångs kommun

2019-09-30

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 25% varav 20% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,7 år.
Genomsnittlig ränta är 1,79%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 19%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,8 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal
Total skuld (SEK)
Genomsnittlig ränta (30/360 år)
Genomsnittlig räntebindning
Ränteförfall inom 1 år
Andel exponerad för rörlig ränta
Genomsnittlig kapitalbindningstid
Kapitalbindningstid < 1 år

2019-09-30
1 051 100 000
1,79%
2,7 år
24,7%
19,9%
2,74 år
18,6%

2018-12-31
1 037 100 000
1,82%
2,39 år
40,1%
18,8%
2,33 år
39,7%

2017-12-31
1 042 100 000
1,95%
3 år
23,0%
18,7%
2,35 år
23,5%

2016-12-31
992 500 000
2,21%
3.07 år
27,2%
19,6%
2.11 år
30,2%

2015-12-31
992 500 000
2,23%
3.94 år
19,6%
12,5%
2.29 år
19,2%

2014-12-31
947 000 000
3,09%
3.01 år
28,0%
13,1%
2.26 år
25,4%

2013-12-31
960 400 000
3,57%
2.77 år
37,3%
20,6%
2.2 år
24,4%

6 av 251

SEB Skuldförvaltarrapporten
Räntebindning
50%
500
45%

Millions

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

40%
400
35%
30%

300

25%
20%

200

15%
10%

100

5%
0%

Rörligt

Fast
Rörligt
Andel (%)

0.25 - 1 år
50 000 000

1-2 år

2-3 år

216 000 000 230 000 000

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

> 10 år

70 500 000

40 000 000

170 500 000

0

64 600 000

0

0

0

6,71%

3,81%

16,22%

0,00%

6,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0

209 500 000
19,93%

4,76%

20,55%

21,88%

Max. andel enligt finanspolicy
Max. andel rörligt enligt finanspolicy

Enligt Finanspolicy
Rörligt
0.25 - 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-7 år
7-10 år

Min
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Max
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Utestående
20,0%
4,8%
20,5%
21,9%
6,7%
3,8%
16,2%
6,1%

7 av 251

SEB Skuldförvaltarrapporten
Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)
TSEK

50%

500 000
45%
40%
400 000
35%
30%

300 000

25%
20%

200 000

15%
10%

100 000

5%
0%
Belopp
Andel (%)

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

195 500

166 000

335 000

100 000

90 000

18,6%

15,8%

31,9%

9,5%

8,6%

100 000

0

64 600

0

0

0

9,5%

0,0%

6,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Tidsfickor
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
> 5 år

Min
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

8-9 år

Max
25% (50%)
25%
25%
25%
25%
25%

9-10 år

> 10 år

0

Utestående
18,6%
15,8%
31,9%
9,5%
8,6%
9,5%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Andel av koncernens låneskuld

Låneskuld per låntagare
Kommunen
Vallonbygden
FTV
FFIA
Finet
Totalt koncernen

147 579 000
500 000 000
310 160 000
35 305 000
58 056 000
1 051 100 000

FFIA
3%
Finet
6%

Kommunen
14%

Långivare
Kommuninvest

1 051 100 000

Totalt koncernen

1 051 100 000

FTV
29%

Vallonbygden
48%

Kredtigivare
Motparter Swappar
SEB
Totalt koncernen

341 000 000
341 000 000

Kommuninvest
100%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Kredit nr
79711
83766
84557
89153
89154
97386
101350
112083

Ränteförfall
2019-12-19
2019-11-12
2019-10-22
2019-11-18
2019-12-02
2019-11-22
2019-11-13
2019-12-30

Kapitalförfall
2019-12-19
2019-11-12
2022-01-24
2020-02-17
2020-12-01
2023-02-22
2023-11-13
2021-12-30

Räntesats
0,110%
0,449%
0,524%
0,291%
0,374%
0,253%
0,194%
0,087%

Kreditmarginal
0,160%
0,470%
0,580%
0,320%
0,370%
0,270%
0,220%
0,120%

Ränta
1,590%
2,010%
0,820%
0,920%
0,880%
0,520%

Kreditmarginal
0,600%
0,580%
0,560%
0,220%
0,420%
0,270%

Nominellt belopp
116 000 000 kr
64 600 000 kr
60 000 000 kr
40 000 000 kr
100 000 000 kr
120 000 000 kr
500 600 000 kr

Fast ränta
4,0800%
4,0800%
4,2800%
4,2800%
1,9225%
2,2525%

Stibor
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%

Nominellt belopp
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 500 000 kr
341 000 000 kr

Nominellt belopp
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 000 000 kr
75 000 000 kr
50 000 000 kr
100 000 000 kr
50 000 000 kr
85 000 000 kr
550 500 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Ränteförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15

Kapitalförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Förfallodag
2020-06-30
2020-12-30
2021-06-30
2021-12-30
2023-06-30
2025-06-30

Räntebetalning
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller
överstiga 5 år.

2,70

år

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

19,9

%

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

21,9

%

2-3 år

2-3 år

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

Ingen avvikelse

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

Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk
Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod.
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

31,9

%

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

2,74

år

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

100,0

% Kommuninvest

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

Ingen avvikelse
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Linda Johansson

2019-10-23
Dnr KS.2019.0007

Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport oktober 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska
följas upp.
Händelser under oktober månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för oktober 2019. Den
genomsnittliga räntan oförändrad och uppgår till 1,79%. Inga förändringar har
skett under månaden.
Internbanken har nu krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt 1 051,1
mdr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika
löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i
form av ränteswappar.
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var
måttet 20%, vilket ligger inom angivet intervall.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom
att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i
skuldportföljen.
Vid slutet av oktober uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 25%.
Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste
12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till
betalning).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 2,7år.
Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt
finanspolicyn, vid utgången av oktober var värdet i princip oförändrat mot
föregående månad 2,6 år.

Genomsnittlig ränta
2,03%
2,01%
1,99%
1,97%
1,95%
1,93%
1,91%
1,89%
1,87%
1,85%
1,83%
1,81%
1,79%
1,77%
1,75%
dec-17

apr-18

jul-18

okt-18

feb-19

maj-19

aug-19

dec-19

Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Finspångs kommun

2019-10-31

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 25% varav 20% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,6 år.
Genomsnittlig ränta är 1,79%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 19%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,7 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal
Total skuld (SEK)
Genomsnittlig ränta (30/360 år)
Genomsnittlig räntebindning
Ränteförfall inom 1 år
Andel exponerad för rörlig ränta
Genomsnittlig kapitalbindningstid
Kapitalbindningstid < 1 år

2019-10-31
1 051 100 000
1,79%
2,63 år
24,7%
19,9%
2,65 år
18,6%

2018-12-31
1 037 100 000
1,82%
2,39 år
40,1%
18,8%
2,33 år
39,7%

2017-12-31
1 042 100 000
1,95%
3 år
23,0%
18,7%
2,35 år
23,5%

2016-12-31
992 500 000
2,21%
3.07 år
27,2%
19,6%
2.11 år
30,2%

2015-12-31
992 500 000
2,23%
3.94 år
19,6%
12,5%
2.29 år
19,2%

2014-12-31
947 000 000
3,09%
3.01 år
28,0%
13,1%
2.26 år
25,4%

2013-12-31
960 400 000
3,57%
2.77 år
37,3%
20,6%
2.2 år
24,4%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Räntebindning
50%
500
45%

Millions

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

40%

400
35%

30%

300

25%
20%

200

15%
10%

100

5%
0%

Rörligt

Fast
Rörligt
Andel (%)

0.25 - 1 år
50 000 000

1-2 år

2-3 år

216 000 000 230 000 000

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

> 10 år

70 500 000

140 000 000

70 500 000

0

64 600 000

0

0

0

6,71%

13,32%

6,71%

0,00%

6,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0

209 500 000
19,93%

4,76%

20,55%

21,88%

Max. andel enligt finanspolicy
Max. andel rörligt enligt finanspolicy

Enligt Finanspolicy
Rörligt
0.25 - 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-7 år
7-10 år

Min
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Max
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Utestående
20,0%
4,8%
20,5%
21,9%
6,7%
13,3%
6,7%
6,1%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)
TSEK

50%

500 000
45%
40%
400 000
35%
30%

300 000

25%
20%

200 000

15%
10%

100 000

5%
0%
Belopp
Andel (%)

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

195 500

166 000

335 000

100 000

190 000

18,6%

15,8%

31,9%

9,5%

18,1%

5-6 år

6-7 år

7-8 år

0

0

64 600

0

0

0

0,0%

0,0%

6,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Tidsfickor
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
> 5 år

Min
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

8-9 år

Max
25% (50%)
25%
25%
25%
25%
25%

9-10 år

> 10 år

0

Utestående
18,6%
15,8%
31,9%
9,5%
18,1%
0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Andel av koncernens låneskuld

Låneskuld per låntagare
Kommunen
Vallonbygden
FTV
FFIA
Finet
Totalt koncernen

147 579 000
500 000 000
310 160 000
35 305 000
58 056 000
1 051 100 000

FFIA
3%
Finet
6%

Kommunen
14%

Långivare
Kommuninvest

1 051 100 000

Totalt koncernen

1 051 100 000

FTV
29%

Vallonbygden
48%

Kredtigivare
Motparter Swappar
SEB
Totalt koncernen

341 000 000
341 000 000

Kommuninvest
100%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Kredit nr
79711
83766
84557
89153
89154
97386
101350
112083

Ränteförfall
2019-12-19
2019-11-12
2020-01-22
2019-11-18
2019-12-02
2019-11-22
2019-11-13
2019-12-30

Kapitalförfall
2019-12-19
2019-11-12
2022-01-24
2020-02-17
2020-12-01
2023-02-22
2023-11-13
2021-12-30

Räntesats
0,110%
0,449%
0,509%
0,291%
0,374%
0,253%
0,194%
0,087%

Kreditmarginal
0,160%
0,470%
0,580%
0,320%
0,370%
0,270%
0,220%
0,120%

Ränta
1,590%
2,010%
0,820%
0,920%
0,880%
0,520%

Kreditmarginal
0,600%
0,580%
0,560%
0,220%
0,420%
0,270%

Nominellt belopp
116 000 000 kr
64 600 000 kr
60 000 000 kr
40 000 000 kr
100 000 000 kr
120 000 000 kr
500 600 000 kr

Fast ränta
4,0800%
4,0800%
4,2800%
4,2800%
1,9225%
2,2525%

Stibor
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%
0,033%

Nominellt belopp
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 500 000 kr
341 000 000 kr

Nominellt belopp
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 000 000 kr
75 000 000 kr
50 000 000 kr
100 000 000 kr
50 000 000 kr
85 000 000 kr
550 500 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Ränteförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15

Kapitalförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Förfallodag
2020-06-30
2020-12-30
2021-06-30
2021-12-30
2023-06-30
2025-06-30

Räntebetalning
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller
överstiga 5 år.

2,63

år

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

19,9

%

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

21,9

%

2-3 år

2-3 år

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

Ingen avvikelse

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

Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk
Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod.
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

31,9

%

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

2,65

år

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

100,0

% Kommuninvest

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

Ingen avvikelse
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Catharina Stenhammar

2019-10-17
Dnr KS.2019.0864

Kommunstyrelsen

Internkontroll sektor samhällsbyggnad oktober 2019
Internkontrollen för Samhällsplaneringsenheten oktober månad omfattar
följande kontrollmoment:
Följa upp planläget för kommunens detaljplaner samt hur många bostäder som de
bedöms kunna ge.
Kontrollerna visar på mindre avvikelser.
Inga åtgärder redovisas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen.
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Utfall
Uppföljning detaljplanearbete
Risk:

Brist på planlagd mark

Kontrollmoment

Utfall

Följa upp planläget för kommunens detaljplaner samt hur många bostäder som de bedöms
kunna ge

Mindre avvikelse

Kommentar Oktober 2019
Fram till och med oktober 2019 har detaljplan för Notbokullen upphävts samt detaljplan för Melby 3:16 antagits vilket
innebär en möjlighet till ca 100 nya bostäder. Arbete pågår med ytterligare detaljplaner. De detaljplaner som ligger
närmast för granskning och antagande och som medför ytterligare bostäder är Sundsvägen, Stora Allén samt
hotell/bostäder i Rejmyre. Dessa detaljplaner innebär en möjlighet att tillskapa möjlighet för ytterligare ca 110 bostäder.
Utifrån de att kompletterande utredningar varit nödvändiga att genomföra så bedöms dessa bli klara i nära anslutning till
årsskiftet men dock inte under 2019. Detaljplanen för Dalsberg, vilken omfattar ungefär 150 bostäder, bedöms bli klar
under våren 2020 med anledning av att ytterligare utredningar varit tvungna att genomföras. Tidigare har prognoser visat
möjligheter till ett större antal bostäder än vad som nu bedöms kunna tas fram under året beroende på att detaljplanen
för Stationsområdet förväntades färdigställas under året..
Detaljplaner
pågående
2019

Antal
bostäder

Sundsvägen

100

x

Granskning vintern 2019,
antagande KF april 2020

Stora Allén

10

x

Granskning höst/vinter 2019,
antagande KF feb 2020

x

Granskning vinter 2019,
antagande KS feb 2020

Coop
Rejmyre

Antagande
2019

Antagande
2020

Antagan
de 2021

Kommentar

Rejmyre
1:205

12

x

Komplettering
markmiljöutredning,
antagande KF februari 2020

Hårstorp 1:11
mfl
småindustri

-

x

Ny granskning vinter 2019,
antagande KS april 2020

Dalsberg

150

x

Granskning vinter 2019,
antagande KS april 2020

Värmeverket
och del av
Viberga

-

x

Samråd 2020, KS samråd-och
granskningsbeslut januari
2020

Grosvad 1:3

150

x

Samråd vinter 2019, KS
samråd-och granskningsbeslut
december 2019

Vistinge 6:24

30

x

Samråd 2020

Parkering
Högby 1:2

x

Samråd vinter 2019, KS
beslut om samråd
20190121Samråd vinter 2019,
KS beslut om samråd
20190121

x

Samråd vinter 2019, KS
beslut om samråd 20190520

Ny förskola
Lotorp

-

Vistinge By

350

x

Samråd 2020

Bränntorp

?

x

Inmätning av område pågår,
samråd 2020

Sektor Samhällsbyggnad, Månadsrapport internkontroll
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Kontrollmoment

Utfall

Tallgläntan/
Lotorp

20

Samråd 2020

Viggestorp 5:1

20

Omtag- uppsägning av
markanvisning, planavtal

Stationsområ
det

200

Omtag - uppsägning av
markanvisning, planavtal

Grosvad 1:4
(Holmen)

20

Exploatör avvaktar

Kalkugnen 3

22

Köpmannen 6

23

Lotorp 6:7-8

25

x

Samråd 2020
Exploatör avvaktar

x

Samråd vinter 2019

Kommande
planer
Grosvad 1:1

16-32

Markanvisning KS 20191014,
planuppdrag KS 2020 jan

Högby 1:15,
1:16 (De
Wijks väg)

30

Markanvisning KS 20191014,
planuppdrag KS 2020 jan

Nytt
naturreservat
Bönnern

-

Uppdrag preciseras i KS

Lasarettsområ
det

200

Markanvisningstävling/arkitekt
tävling

Järnvägen 2

34

Vallonbygden har dragit
tillbaka sitt planbesked,
upphävande av planbesked

DP Antagna
2019
Notbokullen,
upphävande
Melby 3:16

-

x
100

Antagandebeslut 190826, laga
kraft september
x

Sektor Samhällsbyggnad, Månadsrapport internkontroll

Laga kraft 2019-07-17
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Maria Frisäter

2019-10-22
Dnr KS.2019.1076

Kommunstyrelsen

Ansökan om medel ur utvecklingspott för preventivt
arbete i hälso- och sjukvårdsorganisationen
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppger i sin ekonomirapport att
kommuner och landsting står inför stora ekonomiska utmaningar där kostnaderna
för välfärden ökar snabbare än intäkterna. Detta beror på att antalet yngre och äldre
blir allt fler, samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. För att
möta dessa utmaningar har SKL tagit fram förslag till åtgärder. Ett av
åtgärdsförslagen är att kommunerna behöver lägga mer fokus på det förebyggande
hälsoarbetet.
Finspångs kommun och sektor vård och omsorg behöver utveckla det preventiva
arbetet för att förhindra fallolyckor, undernäring och trycksår. Som metod skulle
kvalitetsregistret senior alert användas. Genom att implementera ett arbetssätt med
systematiska riskbedömningar skulle sektor vård och omsorg närma sig SKL:s
rekommendation.
Vidare finns önskemål om att utveckla det preventiva arbetet genom uppsökande
verksamhet. Detta för att fånga upp medborgare som ännu inte blivit våra brukare.
Detta skulle ske genom att personer som beviljas trygghetslarm erbjuds ett
hembesök av arbetsterapeut för att få information om bland annat
fallriskprevention men även andra egenvårdsråd för att förebygga. Detta har man i
andra kommuner sett varit gynnsamt.
Med det förebyggande arbetssättet skulle vård och omsorg också gå i rätt riktning
mot det strategiska målet i Agenda 2030 ”God hälsa och välbefinnande” där
Finspångs kommun ska skapa förutsättningar för varje individ att ta ansvar för sin
egen hälsa.
I Omsorgsberedningens strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka
patientsäkerheten finns som förslag att all personal på alla nivåer ska vara delaktiga i
arbetet att skapa en riskförebyggande säkerhetskultur.
Sektor vård och omsorg har idag inom flera områden en väl utvecklad
säkerhetskultur men ser att förbättringspotential finns inom vissa andra. Det vi
närmst ser i sektorn är att vi behöver kompetenshöja medarbetare som arbetar i
omvårdnadsarbete och utför förflyttningar. Här skulle vi behöva arbeta intensivt
med förflyttningsteknik för att förebygga vårdskador i samband med förflyttningar,
men även förebygga ur ett medarbetarperspektiv, för att förhindra arbetsskador.
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Maria Frisäter

2019-10-22
Dnr KS.2019.1076
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Upplägg
För att kunna genomföra ovanstående preventiva arbete och patientsäkerhetsinsats
behöver en heltidstjänst (100 %) avsättas under år 2020 för hälso- och
sjukvårdspersonal att driva utvecklingsarbetet ute på enheterna. Tiden skulle
fördelas lika (50% respektive 50%) mellan arbetsterapeut och fysioterapeut för att
verksamhetsnära tillsammans med omvårdnadspersonal implementera ett preventivt
arbetssätt. Parallellt skulle de även arbeta uppsökande mot medborgarna genom att
erbjuda hembesök till personer som beviljas larm med ett preventivt fokus.
Arbetsterapeut och fysioterapeut skulle också intensivt under år 2020 utbilda och
kompetensförsörja samtliga medarbetare inom vård och omsorg i
förflyttningsteknik. Det skulle innebära en bra kompetensgrund att utgå ifrån för att
sedan utveckla det till att löpande vara ett återkommande utbildningsinslag för
samtliga medarbetare inom sektor vård och omsorg.
Ansökan
Sektor vård och omsorg ansöker om 550 000 kronor i utvecklingsmedel för att
anställa arbetsterapeut och fysioterapeut att arbeta med preventiva insatser och med
patientsäkerhetsinsatser under år 2020.
Av de avsatta medlen i utvecklingspotten för år 2020 finns 3 600 000 kronor. Vid
beviljande av ovan sökta summa (550 000 kronor) finns 3 050 000 kronor kvar.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1 Att bevilja sektor vård och omsorg utvecklingsmedel för preventivt arbete
och patientsäkerhetsinsatser under år 2020
2 Att finansieringen sker genom de avsatta medlen i utvecklingspotten med
summan 550 000 kr
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Ann-Christin Ahl Vallgren

2019-10-22
Dnr KS.2019.0969

Kommunstyrelsen

Förlängt borgensåtagande Finspångs golfklubb lån
Sammanfattning
Finspångs kommun har två borgensåtagande emot Finspångs Golfklubb.
Lånet med kreditnummer 1320-01-88944 med ursprungsskuld 2000 000kr går ut den
2019-11-30. Lånet har tidigare varit amorteringsfritt. Finspångs kommun har fört en
dialog med Finspångs golfklubb att en amortering av lånet måste börja ske. Finspångs
golfklubb menar att en amortering på 2 200kr per månad är det som golfklubben kan
klara.

Förslag till beslut
1. Att förlänga borgensåtagandet med ursprungsskuld på 2000 000kr men att när
lånet skrivs om så ska lånet börja amorteras med 2 200 kr per månad.
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Jane Hjelmqvist

2019-10-17
Dnr KS.2019.0692

Kommunstyrelsen

Klimatanpassningsplan för Finspångs kommun
Sammanfattning
Mängden koldioxid i atmosfären är högre än vad den varit på flera miljoner år och
ökar snabbare nu än någonsin till följd av mänskliga aktiviteter. Om utsläppen av
koldioxid fortsätter att öka som det har gjort senaste hundra åren kommer Sverige
att vara cirka 5 grader varmare i slutet av seklet. Det kommer att innebära flera och
längre värmeböljor. Risken för bränder och torka och även översvämningar ökar
markant.
Finspång kommer att behöva anpassas till de klimatförändringar som märks redan
idag och som inte kan förhindras i framtiden. Framtagande av en
klimatanpassningsplan är ett av kommunens prioriterade uppdrag för 2019.
Det övergripande målet för klimatanpassningsarbete är att Finspång ska vara ett
samhälle som står robust inför klimatförändringar som förväntas till slutet av seklet
(år 2100) så att medborgarna kan känna sig trygga och säkra. Klimatförändringar
berör alla delar av samhället. Planen fokuserar på åtgärder inom kommunens egna
processer, förvaltningar och bolag, där kommunen har rådighet.
Planen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från samtliga sektorer
och bolag. Planens åtgärder berör alla sektorer och kommunala bolag, ofta i
samverkan. Sektorerna är ansvariga för att åtgärderna arbetas in i respektive
verksamhetsplan eller som en rutin i sitt löpande arbete.
Planen har remitterats till sektorerna, de kommunala bolagen och miljö- och
samhällsberedningen. Synpunkter har inkommit från Vallonbygden och miljö- och
samhällsberedningen. Planen har omarbetats utifrån inkomna synpunkter och
förslag och yttranden har besvarats i en samrådsredogörelse.
Bilaga 1 – Klimatanpassningsplan
Bilaga 2 - Samrådsredogörelse
Förslag till beslut
1. Att anta klimatanpassningsplan för Finspångs kommun

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 31 av 251

1 (1)

Samrådsredogörelse
Klimatanpassningsplan

Datum 2019-10-18
Ärendenummer KS.2019.0692
Versionsnummer 1
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Inledning
Sektor samhällsbyggnad har haft det övergripande ansvaret för framtagandet av
klimatanpassningsplanen. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från
samtliga sektorer och bolag.
Planen har remitterats till sektorerna, de kommunala bolagen samt Miljö- och
samhällsberedningen för förankring och synpunkter. Remissyttrande inkom från
Vallonbygden och Miljö- och samhällsberedningen.

Sammanställning
Nedan återges de remissyttranden som inkommit. Formuleringar och förslag står den yttrande
instansen för. Under varje yttrande finns en kommentar.

Miljö- och samhällsberedning
Utifrån ett övergripande översiktplaneperspektiv vill Miljö- och samhällsberedningen lyfta
följande frågor och funderingar.
Omfattar klimatanpassningsplanen Finspångs kommuns verksamheter i hela Finspång eller
enbart Finspångs tätort?
Det uppfattas som oklart utifrån vad som framkommer i syftet och hur det förhåller sig i resten av
dokumentet. Miljö- och samhällsberedningen anser att det bör framgå att
klimatanpassningsplanen omfattar hela Finspångs geografi. Det bör också framgå i exempelvis
inledning och sammanfattning att Finspångs kommun har ett ansvar att vidta åtgärder inom ramen
för kommunal verksamhet och att upplysa övriga verksamhetsutövare och fastighetsägare i
Finspång om konsekvenserna av klimatförändringarna. Kommunikation och samarbete med andra
aktörer finns med som punkter i 2 (3) åtgärdsprogrammet, men upplevs inte beskrivas i tillräcklig
omfattning tex-ten.
Vem har ansvaret för klimatanpassningen hos olika fastighetsägare?
Under rubriken ansvar och roller görs en översiktlig beskrivning av ansvars-fördelningen för
förebyggande och faktiskt åtgärder. Det framgår bland annat att Finspångs kommun har det
juridiska ansvaret för att beakta konsekvenser i kommande klimatförändringar. Miljö- och
samhällsbredningen önskar förtydligande av vad det juridiska ansvaret innebär och vad det
baseras på.
Längre ner under samma rubrik framkommer att Finspångs kommun har det totala ansvaret för
samhällsutvecklingen inom bland annat fysisk planering, översiktsplanering, detaljplanering samt
vid bygglov. Miljö- och samhälls-bredningen önskar förtydligande av vad det totala ansvaret
innebär i det här sammanhanget. Innebär det att Finspångs kommun ska bekosta åtgärder inom
redan bebyggda områden, för privata fastighetsägare eller likande. El-ler innebär det att Finspångs
kommun har ett ansvar att planera för ett håll-bart samhälle som klarar av kommande
klimatförändringar? Eller, finns det andra saker ”det totala ansvaret” kan innebära?
Miljö- och samhällsberedningen menar att hela kommunkoncernen behöver aktiveras i strategiskt
viktiga frågor för att kraftsamla tillsammans i samma riktning.
I dokumentet framgår att samtliga sektorer och bolag ingått i arbetsgruppen, men Miljö- och
samhällsbredningen kan inte se representanter från Finet. Det upplevs olyckligt då Finet både äger
och delvis driftar mycket viktig samhällsinfrastruktur i form av fiber och radiolänk för digital
kommunikation. Både till invånare, företagare och kommunens verksamheter.
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Klimatförändringen sker oavsett Finspångs kommuns tillväxtmål.
Både i sammanfattningen och den påföljande inledningen så redovisas kort-fattat Finspångs
kommuns tillväxtmål om 30´000 invånare 2035. Målen i sig innehåller mycket mer än bara
befolkningsökningen och tillväxtmålet inne-håller också målformuleringar om en hållbar tillväxt.
Men, klimatförändringarna kan antas komma oavsett om Finspång växer eller inte. Miljö- och
samhällsbredningen skulle därför gärna se tidigare-lagda introducerande resonemang i
inledningen eller sammanfattningen om; klimatförändringarna är reda här, hur de påverkar
Finspång idag, vilka som jobbat med att ta fram klimatanpassningsplanen samt vilka som ska
jobba med att genomföra den
Kunskapsgrundande underlag.
Miljö- och samhällsberedningen upplever avsnittet om klimatförändringar i Östergötlands län som
intressant och en bra kunskapsgrund, men texterna 3 (3) uppleves som svåra att förstå. Även
avsnittet om effekter av klimatförändringar upplevs bra och det avsnittet upplevs vara på en lagom
nivå.
Miljö- och samhällsberedningen har tittat på åtgärdsförslagen och bedömer som helhet att dessa
är mycket viktiga.

Dock upplevs listan inte vara prioriterad då mycket ska genomföras 2020 och inom given
budget. Är det realistiskt att göra detta inom ram för personella och ekonomiska resurser?
Kommentar
Omfattar klimatanpassningsplanen Finspångs kommuns verksamheter i hela Finspång eller
enbart Finspångs tätort?
Klimatanpassningsplanen omfattar hela Finspångs kommun, inte enbart tätorten, dock är det i
tätorten som effekter av klimatförändringar kan märkas tydligast, till exempel urbana
värmeöar och översvämningar. Att planen omfattar hela kommunen tydliggörs i relevanta
delar av dokumentet. Denna första klimatanpassningsplan fokuserar på kommunens
verksamheter och de verksamheter kommunen råder över. Dock är en extern
kommunikationsplan en av åtgärderna. En sådan plan är viktigt dels för att få en förståelse för
kommunens åtgärder men också för att öka medvetenhet hos invånare, fastighetsägare och
verksamheter/företag.
Vem har ansvaret för klimatanpassningen hos olika fastighetsägare?
Avsnittet om ansvar och roller kommer att förtydligas ytterligare utifrån era och andras
kommentarer. Dock är frågan delvis oklar och har varit föremål för en statlig utredning. En
del av texten om fastighetsägarens ansvar har hämtats från den statliga utredningens rapport.
Fastighetsägare har ett långtgående ansvar att säkra sina fastigheter mot klimatförändringar
till exempel översvämningar.
Hela kommunkoncernen behöver aktiveras
FINET gjorde bedömning att de inte hade personalresurser att medverka i både Risk och
sårbarhetsanalysen (RSA) och framtagande av klimatanpassningsplanen. Detta resulterade i
beslut om att prioritera deras medverkan i RSA. Samhällsbyggnads sektorchef (som ansvarig
sektor för framtagande av planerna) hade en avstämning med FINETs VD gällande pågående
planer i Finspångs kommun.
Förslag till klimatanpassningsplan har remitterats till FINET och ett möte har ägt rum där
FINETs förslag till åtgärder tagits fram. Dessa förslag kommer finns med i den slutliga
planen.
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Klimatförändringar sker oavsett Finspångs kommuns tillväxtmål
Inledningen förtydligas med hur Finspång påverkas idag. Övriga önskade punkter finns med i
sammanfattningen.
När det gäller framtida risker så är det förebyggande arbetet att förhindra de värsta
klimatscenarier av stor vikt. Kommunens kommande arbete med energiplanen blir ett viktigt
verktyg för kommunens omställning till att minska vår klimatpåverkan.
Kunskapsgrundande underlag
Hela dokumentet har granskat av en av kommunens språkvårdare för att öka läsbarheten.
Avsnittet om klimatförändringar i Östergötlands län ses dock över särskilt utifrån era
kommentarer.
Åtgärdsförslagen – är det realistiskt?
Åtgärder har tagits fram av de olika sektorerna och inom arbetsgruppen för planen.
Åtgärderna har stämts av inom sektorerna innan planen skickades på remiss. De prioriterade
åtgärderna riktas till olika sektorer och inom t ex sektor samhällsbyggnad till många olika
verksamheter. En hel del av de högst prioriterade åtgärder handlar om att komplettera
nuvarande rutiner, checklistor och arbetsgångar med punkter om klimatanpassning, att
möjliga risker och hänsyn tas redan tidigt i alla processer. Åtgärderna förväntas därför inte
innebära stora resursinsatser.
För sektorerna vård och omsorg, social omsorg och utbildning finns mycket material att ta del
av som stöd i arbetet att förbereda och informera inför sommaren. Dessa sektorer ser
förberedelsen för värmebölja vara en självklarhet och välkomnar att arbetet synliggöras och
att åtgärderna prioriteras.

Vallonbygden
Generellt anser bolaget att planen är bra utformad och ligger helt rätt I tiden.
Bolaget saknar dock fler konkreta åtgärder för samtliga aktörer.
Under Roller och ansvar lyfts ansvarsfördelningen för fastighetsägare, vilket i princip saknas
helt idag. Bolaget anser att alla fastighetsägare som gör förbättrade åtgärder bör få en
ersättning för detta. Till exempel har bolaget anordnat fördröjningsmagasin och rening från
hårdgjorda ytor vid nybyggnation på Humlevägen 11-17. Detta har bolaget fått bekosta själva.
Under prioriterade åtgärder samt Bilaga 2 – Fullständiga åtgärdslista nämns Vallonbygden i
flera punkter. Bör inte dessa punkter gälla samtliga fastighetsägare inom Finspångs kommun?
Benämningen ”Kommunala bostäder” behöver även förtydligas.
Kommentar
Kommunen har inte tidigare arbetat systematiskt och kommunövergripande med
klimatanpassning och detta är kommunens första klimatanpassningsplan. Därför innehåller
planen flera åtgärder för att ta fram bättre underlag om hur klimatförändringar påverkar
verksamheter och fastigheter idag och förväntas påverka i framtiden. Detta är ett viktigt steg
för att säkra att rätt åtgärder görs med rätt prioritering. En av åtgärderna i planen som ska leda
till konkreta, fysiska åtgärder är att ta fram planer för åtgärder för kommunens
verksamhetslokaler fastigheter. Det finns redan en del underlag som kan ligga till grund för en
sådan plan.
Utöver ovan finns ett antal konkreta åtgärder kopplat till kommunens förberedelser för
värmebölja, till exempel att varje enhet planerar och utbildar personal inför sommaren.
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Avsnittet om ansvar och roller kommer att förtydligas ytterligare utifrån era och andras
kommentarer.
Ansvarsfördelningen för dagvatten är komplex och något uttalande om ert exempel kan inte
göras här. Vem som bär ansvaret regleras bland annat i lagen om allmänna vattentjänster, men
generellt har fastighetsägare, kommunen och kommunens VA-huvudman, har alla en del av
ansvaret. Kommunen planerar att arbeta fram riktlinjer för dagvatten under nästa år för att
tydliggöra och strukturera kommunens arbete med dagvatten.
Planen beskriver generellt hur ett förändrat klimat kommer att påverka Finspångs kommun.
Dock begränsas åtgärdsförslag till de verksamheter som kommunen råder över och de
åtgärder som kommunen kan och bör göra (avsnitt Avgränsningar, sida 9). Benämningen
kommunala bostäder ändras till bostäder som ägs av kommunkoncernen.
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Sammanfattning
Mängden koldioxid i atmosfären är högre än vad den varit på flera miljoner
år och ökar snabbare nu än någonsin till följd av mänskliga aktiviteter. Det
får vår planet att värmas upp, vilket medför allvarliga konsekvenser.
För varje grad vår planet blir varmare stiger temperaturen i Sverige med
ungefär 1,5 grader. Om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka som det har
gjort senaste hundra åren kommer Sverige att vara cirka 5 grader varmare i
slutet av seklet. Det kommer att innebära flera och längre värmeböljor.
Risken för bränder och torka och även översvämningar ökar markant.
Kommunen har antagit ett tillväxtmål att arbeta för att Finspång ska vara
30 000 invånare år 2035. En av de största utmaningar är att klara en hållbar
utveckling av samhället samtidigt som klimatet förändras. Finspångs
kommer att behöva anpassas till de klimatförändringar som redan idag är
märkbara och som inte kan förhindras i framtiden.
Det övergripande målet för klimatanpassningsarbete är att Finspång ska
vara ett samhälle som står robust inför klimatförändringar som förväntas till
slutet av seklet (år 2100) så att medborgarna kan känna sig trygga och säkra.
Klimatförändringar berör alla delar av samhället. Syftet med
klimatanpassningsplanen är att säkra att kommunen är rustade att möta de
nuvarande klimatförändringar och oundvikliga framtida klimatförändringar.
Planen fokuserar på åtgärder inom kommunens egna processer,
förvaltningar och bolag, där kommunen har rådighet.
En stor del av åtgärderna kommer att spridas ut under en lång tid och kan
genomföras successivt inom olika områden i takt med nyinvesteringar,
upprustning, utbyggnader, revidering av standarder etcetera. För samhället
blir därför kostnaden för anpassningsåtgärder sannolikt inte stor i jämförelse
med skadekostnaderna.
Planen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från samtliga
sektorer och bolag. Planens åtgärder berör alla sektorer och kommunala
bolag, ofta i samverkan. Sektorerna är ansvariga för att åtgärderna arbetas in
i respektive verksamhetsplan eller som en rutin i sitt löpande arbete.
Klimatanpassning är för många ett nytt område och lärdomar om vad som
fungerar, under vilka förutsättningar och varför är därför viktiga att ta
tillvara på.
Klimatanpassningsarbetet ska följas upp av kommunledningen utsedd
riskhanteringsgrupp i samband med tertial uppföljning av verksamhet. I
samband med uppföljningen finns möjlighet att tillföra nya åtgärder, till
exempel utifrån resultat från analyserande åtgärder. Uppföljning och
revidering av åtgärder avrapporteras årligen till kommunledningsgruppen
och kommunstyrelsen.
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Inledning
Kommunen har antagit ett tillväxtmål att arbeta för att Finspång ska vara
30 000 invånare år 2035. En av de största utmaningar är att klara en hållbar utveckling av
samhället samtidigt som klimatet förändras.
Finspång kommer att behöva anpassas till de klimatförändringar som märks redan idag och
som inte kan förhindras i framtiden. Hur kraftiga framtida konsekvenser blir beror på hela
världens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och på hur väl anpassat samhället
är för konsekvenserna av bland annat högre temperaturer, skyfall och långvarig torka.
Enligt FNs klimatpanel (IPCC), syns redan effekter från en grad Celsius uppvärmning.
Sveriges klimat har blivit varmare och mer nederbördsrik och även om den globala
medeltemperaturökningen begränsas till under två grader Celsius som världens länder har
kommit överens om väntas kraftiga klimatförändringar som kommer att påverka Sveriges
naturmiljö och de flesta funktioner i samhället.
Fram till sommaren 2018 har Finspångs kommun påverkats i ganska liten utsträckning av
extrema väderhändelser. Vädret sommaren 2018 var extremt sett till vad vi upplevt under
1900-talet. Den långvariga värmen gav nya värmerekord och i kombination med mindre
nederbörd än normalt utbredd torka. Sommaren 2018 innebar en stor påfrestning på bland
annat vård- och skolverksamheter och räddningstjänsten.
Klimatförändringarna berör många verksamheter inom samhället. Speciellt påverkas fysisk
planering och utbyggnad av samhällets infrastruktur där det fattas beslut som har långsiktiga
konsekvenser. Det finns en uppenbar risk att bygga fast sig i förhållanden och strukturer som
är svåra att rätta till. Det behöver redan nu tas hänsyn till förutsättningarna kan förändras.
Genom medveten planering och samhällsbyggnad samt förebyggande åtgärder kan samhällets
sårbarhet minskas.
Enligt regeringens Strategi för klimatanpassning kommer ett förändrat klimat att kräva en
anpassning av samhället på ett mycket stort antal områden. En stor del av dessa åtgärder
kommer dock att spridas ut under en lång tid och kan genomföras successivt inom olika
områden i takt med nyinvesteringar, upprustning, utbyggnader, revidering av standarder
etcetera. För samhället blir därför kostnaden för anpassningsåtgärder sannolikt inte stor i
jämförelse med skadekostnaderna.

Syfte
Syftet med klimatanpassningsplanen är att säkra att kommunens verksamheter är rustade att
möta de nuvarande och oundvikliga framtida klimatförändringarna. Planen ska identifiera
tänkbara risker och dess konsekvenser samt sammanställa de åtgärder kommunen måste vidta
för att säkerställa att verksamheterna kan utföra sina uppdrag och att kommunen i övrigt kan
leva upp till gällande lagar. Planen fokuserar framförallt på åtgärder inom kommunens egna
processer, förvaltningar och bolag, där kommunen har rådighet.

Mål
Klimatanpassningsplanen ska svara upp mot de mål som anges i Tillväxtmålet 30/35, det vill
säga att Finspång är en attraktiv boendeort och har en hållbar miljömässig, social och
ekonomisk utveckling.
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Det övergripande målet för klimatanpassningsarbete är att Finspång ska vara ett samhälle som
står robust inför klimatförändringar som förväntas vid slutet av seklet (år 2100), så att
medborgarna kan känna sig trygga och säkra.
Klimatanpassningsplanen ska bidra till detta mål genom att minska sårbarheten och tillvarata
möjligheter av klimatförändringar.
För att nå ovanstående mål behöver
-

planering och utveckling av kommunen ske med hänsyn till kommande
klimatförändringar.
sektorer och bolag anpassa sina verksamheter till ett framtida förändrat klimat.

Övergripande mål och riktlinjer
FN och de globala målen
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal (Parisavtalet) som binder alla
länder och ska börja gälla senast år 2020. Inom Parisavtalet, som tagits fram i FN:s regi, har
ett globalt klimatanpassningsmål fastställts. Detta syftar till att förbättra
anpassningsförmågan, förstärka motståndskraften och minska sårbarheten för
klimatförändringen för att bidra till en hållbar utveckling.
FN:s nationer har gemensamt tagit fram och kommit överens om 17 globala mål för hållbar
utveckling. De 17 målen är integrerade och odelbara. Inget av målen kan uppnås på bekostnad
av ett annat och framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet med
Agenda 2030 ska kunna uppnås. Ett av målen är särskild relaterade till klimatanpassning.
Mål 13: Att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
Ett flertal andra mål har delmål relaterade till klimatanpassning.

Nationell strategi för klimatanpassning
I den nationella strategin för klimatanpassning pekas ett flertal klimateffekter ut som särskilt
angelägna i arbetet med klimatanpassning: ras, skred och erosion, översvämningar, höga
temperaturer, brist i vattenförsörjningen, biologiska och ekologiska effekter
livsmedelsproduktion, skadegörare med mera.
Planen identifierar att kommunerna har en central roll i arbetet med klimatanpassning, bland
annat
• som huvudman för teknisk försörjning
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•
•

som ansvarig för det förebyggande arbetet mot naturolyckor
som ansvarig för den fysisk planeringen.

Regional handlingsplan för klimatanpassning
I Östergötlands regionala handlingsplan för klimatanpassning 2014-2019 prioriteras fyra
sakområden: samhällsplanering och samhällsviktig verksamhet, vattenrelaterade frågor,
areella näringar (jord- och skogsbruk) samt folkhälsa.
Tillväxtmål Vision 30/35
Finspångs kommuns kommunfullmäktige beslutade 2017 att ställa sig bakom Finspångs
näringslivsråds tillväxtmål samt att inkorporera tillväxtmålet i de styrande strategiska
dokumenten. Tillväxtmålet är att Finspångs kommun ska arbeta för att 2035 ha 30 000
invånare. För att uppnå detta har ett antal centrala fokusområden formulerats.
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Relevant lagstiftning
Idag finns ingen enskild lagstiftning som styr klimatanpassning och få riktlinjer finns att
förhålla sig till i anpassningsarbetet. Däremot finns ett antal lagar och direktiv som är aktuella
i sammanhanget. Dessa beskrivs utifrån kommunens ansvar och roller. Stora delar av texten
har hämtats från betänkandet lämnad av regeringens klimatanpassningsutredning Vem har
ansvaret (SOU 2017:42) samt regeringens Nationell strategi för klimatanpassning (prop
2017/18:163).
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga
om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara
tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Att lokalerna är tillräcklig varma
eller tillräcklig svala är exempel på krav för arbetsmiljön. Arbetsplatser utomhus ska så långt
som möjligt utformas så att de arbetande skyddas mot väder och vind.
Att kontrollera och åtgärda klimatet hör till det löpande skyddsarbetet på arbetsplatsen enligt
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Åtgärder som inte kan
genomföras omedelbart ska tidsplaneras, till exempel i den årliga handlingsplanen.
Förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956)
EU:s medlemsländer beslutade 2007 om ett direktiv med gemensamma regler för hantering av
översvämningsrisker. I Sverige genomförs direktivet som förordning och genom föreskrift
(MSBFS 2013:1) om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker. MSB har
utifrån en bedömning av konsekvenser av översvämningar i hela landet identifierat områden
med betydande geografisk risk. Respektive länsstyrelsen har tillsammans med MSB arbetet
vidare med dessa områden.
Finspångs kommun har inte identifierats som ett område med betydande översvämningsrisk.
Bestämmelserna i förordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar
för människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomiska verksamhet.
Kommunallagen (SFS 2017:725)
Av kommunallagen framgår att kommuner och landsting själva får ha hand om sådana
angelägenheter av allmänt intresse om har anknytning till kommunens eller landstingets
geografiska område eller dess medlemmar (lokaliseringsprincipen). Vidare framgår att
kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för
de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller
(självkostnadsprincipen). Kommuner och landsting ska också behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för annat (likställighetsprincipen). Det är dessa principer som
styr vilka åtgärder en kommun kan vidta på områden där de inte givits särskilda befogenheter
i speciallagstiftning.
Sammantaget innebär det att kommunen enligt kommunallagen har möjlighet att vidta
förebyggande anpassningsåtgärder förutsatt att åtgärderna är förenliga med allmänintresset.
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) (SFS 2003:778)
Enligt lagen om skydd mot olyckor är det i första hand kommunerna som har ansvar för
räddningstjänst. Vid olyckor eller överhängande fara för olyckor gäller att kommunen ska
ansvara för räddningstjänst. Ansvaret innebär att hindra eller begränsa skador, men inte att i
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slutänden ersätta förstörd egendom. Dessa kostnader drabbar i stället fastighetsägaren och
försäkringskollektivet.
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) (SFS
2006:544)
Kommunen har ett ansvar för krisberedskap. Lagen syftar till att kommuner och regioner ska
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Varje kommun ska ta fram en risk- och sårbarhetsanalys över sina samhällsviktiga funktioner
och vilka risker som finns i kommunen.
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler innehåller inget specifikt om klimatanpassning. Men
alla bestämmelser har mer eller mindre koppling till klimatfrågor. I bedömningen av
uppfyllandet av till exempel kunskapskravet och försiktighetsprincipen blir klimatfrågan en
ny aspekt att ta hänsyn till. En annan viktig koppling är lokaliseringsprincipen som får
betydelse vid nyetablering och vid ändring av verksamheter. När det gäller ansvaret för
skadad miljö omfattar ansvaret även skador som inträffar på grund av ett förändrat klimat.
Även tillämpningen av andra bestämmelser i miljöbalken kan påverkas. Det gäller till
exempel artskyddsbestämmelser och olika former av områdesskydd.
Sedan 1 januari 2018 ska klimatförändringar hanteras i miljöbedömningen och
miljökonsekvensbeskrivningen. Klimataspekten i miljöbedömningar består både av
klimatanpassning och klimatpåverkan och hänsyn måste tas till båda i arbetet med strategiska
och specifika miljöbedömningar. Klimatförändringar som kan leda fram till risker för den
enskilda verksamheten ska vägas in och därmed vilka miljöeffekter som kan förväntas med
anledning av dessa risker. Hur sådana miljöeffekter kan förebyggas eller motverkas ska också
vägas in.
Plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900)
Översiktsplanen är kommunens långsiktiga strategi för utveckling av den fysiska miljön.
Kommunens syn på risken för klimatrelaterade skador på den byggda miljön ska framgå av
kommunens översiktsplan. Även kommunens syn på hur sådana risker kan minska eller
upphöra ska framgå av planen. För att förtydliga detta har plan- och bygglagen ändrats. För
översiktsplaner som påbörjats efter 1 augusti 2018 ska det framgå vad som är ”kommunens
syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och
erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.” (3
kap. 5§ 7 st.).
Vid detaljplaneläggning bör risken för naturolyckor bedömas både utifrån dagens och
framtidens förväntade klimat. Vid planläggning och bygglov ska ny bebyggelse lokaliseras till
mark som är lämplig med hänsyn taget till risken för olyckor, översvämning och erosion.
Detta innebär att kommunen måste ta fram underlag om hur ändrade klimatförhållanden kan
påverka marken för att bedöma om det är lämplig.
Kommunen har ett ansvar för skador som uppstår till följd av brister i en detaljplan upp till tio
år efter att planen har vunnit laga kraft (preskriptionslagen, SFS 1981:130). Detta innebär att
kommunen kan bli skadeståndsskyldig för skador från till exempel översvämningar, ras/skred
och erosion om detaljplanen inte omfattat åtgärder för att motverka dessa risker eller inte
klarlagt att marken är lämplig genom utredningar.
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Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Genom vattentjänstlagen finns en skyldighet för
kommunen att ordna bland annat avlopp (spill- och
dagvatten) i ett större sammanhang (ca 20-30
fastigheter) för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön. Vid behov är alltså
kommunen skyldig att ordna dagvattenhanteringen
genom en allmän va-anläggning, och sörja för
hanteringen så länge behovet finns kvar. Kommunens
skyldigheter kan aktualiseras både för ny och befintlig
bebyggelse.
Ansvarsreglerna i vattentjänstlagen ersätter inte det
ansvar kommunen har för att ny bebyggelse i detaljplan
lokaliseras till lämplig mark utifrån risken för olyckor,
exempelvis nederbördsrelaterade översvämningar.
Ansvaret enligt vattentjänstlagen aktualiseras endast för
skador som beror på va-anläggningen.
Vattentjänstlagens ansvarsregler täcker därmed inte alla
typer av översvämningsskador på grund av nederbörd.
Exempelvis faller många gånger översvämningar på
grund av vatten som rinner ovanpå marken utanför vahuvudmannens ansvar. Detta är vanligt vid kraftiga
skyfall.

Kommunen har ansvar för vatten- och avlopp i
kommunen. Finspångs tekniska verk är
kommunens VA-huvudman.

7
48 av 251

Ansvar och roller
Många aktörer har en roll i klimatanpassningsarbetet. I denna plan ligger fokus på
kommunens ansvar, men en kort överblick över länsstyrelsens och enskilda fastighetsägares
ansvar ges nedan. Stora delar av texten har hämtats från betänkandet lämnat av regeringens
klimatanpassningsutredning. Vem har ansvaret (SOU 2017:42) samt regeringens Nationell
strategi för klimatanpassning (prop 2017/18:163).
Länsstyrelsen
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet regionalt.
Länsstyrelserna har en viktig roll i att tillhandahålla planeringsunderlag till den kommunala
fysiska planeringen och till andra typer av planering och projekt.
Länsstyrelsen ska överpröva och upphäva beslut om detaljplan eller områdesbestämmelser
bland annat om en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (11 kap. 10–11 §§ plan- och
bygglagen).
Kommunen
Kommunen är en nyckelaktör när det gäller genomförande av klimatanpassningsåtgärder.
Kommunen har ett juridiskt ansvar att beakta konsekvenser av kommande klimatförändringar
i översikts- och detaljplanering. Ansvaret avser både att arbeta förebyggande utifrån till
exempel Plan och bygglagen samt vidta åtgärder vid mer akuta konsekvenser som till exempel
översvämningar.
Kommunen har ansvar för att det finns fungerande vatten- och avloppsanläggningar, skolor
samt vård och omsorg. Kommunen är också myndighetsutövare enligt olika lagstiftningar
med ansvar för kontroll, tillsyn och lovgivning. Kommunen ansvarar exempelvis för
miljöskydd och naturvård samt prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
I kommunen finns en krisledningsorganisation som går i beredskap vid extraordinära
händelser eller en omfattande olycka. Strukturen kring krisberedskap styrs delvis av
lagstiftning. Genom att analysera vad som krävs i en krissituation kan även behov av
förebyggande arbete identifieras.
Kommunen har det totala ansvaret för
samhällsutveckling inom bland annat fysisk
planering, översiktsplanering, detaljplanering
samt vid bygglov. Kommunen har inget
uttalat juridiskt ansvar för att skydda befintlig
bebyggelse från skador på grund av
klimateffekter. Dock, har kommunen enligt
kommunallagen en möjlighet att vidta
förebyggande anpassningsåtgärder förutsatt
att åtgärderna är förenliga med
allmänintresset. Befintlig bebyggelse ska även
omfattas av den riskbedömning som ska göras
i en översiktsplan som innebär att kommunen i översiktsplanen ska redovisa sin syn på risken
för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som
är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.
Kommunen är fastighetsägare för byggnader för kommunala verksamheter, allmänna platser,
vägar och annan kommunal infrastruktur. Som fastighetsägare ansvarar kommunen därmed på
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samma sätt som andra enskilda fastighetsägare att säkra fastigheter för ett förändrat klimat i
framtiden.
Den enskilda fastighetsägaren
Fastighetsägarens ansvar följer av äganderätten. Detta gäller
alla fastighetsägare, såväl enskilda personer som företag och
lokala och nationella myndigheter.
Fastighetsägaren har det primära ansvaret för sin fastighet men
har ingen skyldighet att klimatanpassa sin egendom, i stället
innebär ansvaret att fastighetsägaren får ta konsekvenserna och
stå risken för skador.
Fastighetsägaren är däremot skyldig att se till att användningen
av den egna fastigheten inte orsakar olägenheter i omgivningen
(3 kap. 1 § jordabalken). Ansvaret omfattar inte bara när en
åtgärd utförs (till exempel vid byggnation) utan också om
försiktighetsåtgärder inte vidtas.
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Koppling till andra kommunala styrdokument
Kommunens strategiska plan och budget
(2019-2021)
Kommunens strategisk plan innehåller strategier för hur vi ska
nå kommunens vision som ska vara vägledande för hur mål
och framgångsfaktorer utformas.
Den har 15 övergripande mål inom perspektiven tillväxt och
utveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Beslut om
strategisk plan innehåller också budgetramar på sektornivå.
Från 2020 kommer kommunens strategisk plan att utgå från
Agenda 2030.
Översiktsplan 2020
Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste och mest
långsiktiga instrument för mark- och vattenanvändningen såsom lokalisering och utformning
av bebyggelse och infrastruktur. Den ska både formulera visioner för framtiden och vara till
praktisk vägledning för beslut i konkreta plan- och bygglovsärenden.
En ny ÖP är på samråd och väntas gälla från 2020. Finspångs tätort ska förtätas och nya
bostadsområden ska komma till i anslutning till befintlig bebyggelse, gärna i natur- och
sjönära lägen. Landsbygden och övriga orter ska växa särskilt genom förtätning. Den nya ÖP
kommer att innehålla riktlinjer för klimatanpassning.
Risk och sårbarhetsanalys 2019 (RSA)
I RSA analyseras på en övergripande nivå sårbarheter och vilka stora olyckor och
extraordinära händelser som kan drabba kommunen. Analysen ligger till grund för
kommunens arbete med krisberedskap.
Energiplan (2015-2018)
Energiplanen är ett strategiskt viktigt
dokument som fastställer ambitioner för
energi- och klimatarbetet i kommunen.
Energiplanen innehåller mål för hela
Finspång och för kommunkoncernen.
Energiplanen är ett viktigt instrument för
att minska utsläppen av växthusgaser i
Finspångs kommun och därmed hur
Finspångsbor och kommunkoncernen ska
bidra till att minska vår klimatpåverkan.
VA-plan för Finspångs kommun (2017-2021)
VA-planen (vatten och avlopp) visar hur kommunen ska säkra hållbar vatten- och
avloppsförsörjning i framtiden. Den innehåller övergripande riktlinjer, organisation samt
aktivitetsplan. Vattenmiljöerna kan påverkas av framtida klimatförändring på olika sätt, till
exempel ändrade flödesmönster, vattennivåer, påverkan på biologisk mångfald och förekomst
av näringsämnen. I VA-planen identifieras vattenförsörjning och dagvattenhantering som
utredningsområden med anledning av påverkan från klimatförändringar.
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Natur- och friluftsplan (arbetet pågår)
Arbetet pågår för att ta fram en natur- och friluftsplan för Finspångs kommun. Ett av planens
mål är att Finspång ska ha en sammanhängande grönblå infrastruktur (en sammanbunden
struktur av naturområden inklusive vattenområden). Att arbeta med grönblå infrastruktur
bidrar till klimatanpassning, dels genom att naturen producera ekosystemtjänster som kan
minimera klimatförändringarnas negativa effekter men även genom att en hållbar grönblå
infrastruktur med sammanhängande livsmiljöer ökar förutsättningar för att arter ska klara de
förändringar som ett varmare klimat förväntas innebära.
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Arbetsmetod och organisation för genomförande
Sektor samhällsbyggnad har haft det övergripande ansvaret för framtagandet av
klimatanpassningsplanen. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från
samtliga sektorer och bolag.
Planens åtgärder berör olika sektorer och bolag, ofta i samverkan. Sektorerna är ansvariga för
att åtgärderna arbetas in i respektive verksamhetsplan eller som en rutin i sitt löpande arbete.
Klimatanpassning är för många ett nytt område och lärdomar om vad som fungerar, under
vilka förutsättningar och varför, är därför viktiga att ta tillvara på.
Uppföljning och revidering av åtgärder sker årligen under planperioden 2020-2023 med
avrapportering till kommunledningsgruppen och kommunstyrelsen. Budget för åtgärder sätts i
samband med budgettilldelning i strategisk plan och fördelning inom sektorns verksamheter i
verksamhetsplanen.
Aktualisering av hela klimatanpassningsplanen påbörjas hösten 2022.
Arbetsmetod - framtagande
Arbetet har inspirerats av SMHIs Lathund för klimatanpassning
(www.smhi.se/lathund-for-klimatanpassning) samt ett antal andra
kommuners arbete. Ett flertal av arbetsgruppens medlemmar har
även deltagit i SMHIs utbildning om klimatanpassning.
Inledningsvis träffades arbetsgruppen i en stor grupp och de första
mötena hade främst ett utbildningssyfte. Därefter träffades
arbetsgruppen i mindre grupper med inriktning på de olika
samhällsområden för att analysera effekter och konsekvenser av
klimateffekter, kommunens sårbarhet och nuvarande möjlighet att hantera risken och
identifiera möjliga åtgärder. I vissa fall kompletterades mötena med andra specifika
kompetenser till exempel kommunens fritidsutvecklare och handläggare för förorenade
områden.
Konsekvenser, åtgärder och prioriteringar har förankrats av representanter i arbetsgruppen
inom den egna sektorn eller kommunalt bolag under resans gång.
En kartläggning av hur värmeböljan sommaren 2018 påverkade kommunens verksamheter har
genomförts av Linköpings Universitets Centrum for Climate Science and Policy Research
under vårvintern 2019. Kartläggningen har varit ett viktigt stöd för analys och
åtgärdsidentifiering för området människors hälsa.
Planen har remitterats till sektorerna och bolagen för förankring och synpunkter och
omarbetats utifrån inkomna synpunkter och förslag.
Arbetsgrupp för klimatanpassning
Sektor Samhällsbyggnad
Jane Hjelmqvist – Hållbarhetsstrateg (samordnande)
Marika Sjödin – naturvårdssamordnare
Mathias Eriksson – Miljöinspektör (även bygglovsfrågor)
Erica Ekblom – samhällsplanering
Catharina Stenhammar – måltid- och lokalvårdsfrågor
Ledningsstaben
Per Strannelid (fram till maj 2019)
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Sektor Utbildning
Ingeborg Nilsson - förskolor
Sektor Vård och omsorg
Ann-Christin Ahl Vallgren
Sektor Social omsorg
Carina Jansson
Finspångs Tekniska
My Wigren
Vallonbygden
Antti Jonsson

Avgränsningar
I planen beskrivs övergripande hur Finspångs kommun kommer att påverkas fram till år 2100.
Den identifierar vilka klimatrelaterade riskområden Finspångs kommunkoncern har och
övergripande åtgärder för att hantera dessa. Planen avgränsas till att studera de risker som är
en följd av klimatförändringar och inriktar sig på de verksamheter som kommunkoncernen
råder över. Planen ska stödja kommunens arbete att föra in anpassningsarbetet i interna
planeringsprocesser. Planen har inte tagit hänsyn till klimatförändringarnas indirekta effekter,
exempelvis ökade migrationsströmmar.
Det är inte möjligt att i detalj förutse hur klimatet kommer att förändras lokalt. De scenarier
som redovisas är däremot väl spridda och accepterade inom området varför de få ses som
rimliga antaganden. Den generella tidshorisonten för klimatscenarierna har varit till slutet av
seklet (år 2100). Det är dock viktigt att betona att klimatförändringar inte kommer att upphöra
år 2100 och att ytterligare åtgärder kommer sannolikt att vara nödvändigt redan innan dess.
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Historiska väderhändelser i Finspångs kommun
En nulägesbeskrivning av kommunens arbete med klimatanpassning togs fram januari 2018.
Den ger en överblick av kommunens tidigare arbete med väderrelaterade händelser och
identifierade sårbarheter. Nedan är en sammanfattning av historiska väderhändelser.
Översvämningar till följd av både höga vattennivåer i vattenförekomst och kraftigt regn har
förekommit i Finspångs kommun, dock med enbart relativt milda konsekvenser. En kraftig
regn 2009 orsakade översvämning på Norrköpingsvägen, i centrala Finspång och
källaröversvämning i fem till sex fastigheter. Vattenhöjning i Glan 2007 orsakade
översvämning av parkeringen vid Vistingskorset, dock inte av själva vägbanan. Det har även
förekommit problem med vattennivån mellan Rising kyrka och Mo Gård.

Översvämningskartering för Glan som visar risk för översvämning vid Vistingekorset med 100-års flöde och beräknade
högsta flöden (Myndighet för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se).

Storm och blåst kan påverka många kommunala verksamheter och den senaste rapporterade
var stormen Helga 2015. Samhällsplaneringsenheten har påverkats med koppling till
trafikfrågor eftersom träd föll över vägar och behövde röjas undan. Detta påverkade också
vård- och omsorgsverksamheten som behövde ta hjälp av räddningstjänsten för att nå brukare.
Snö kom tidigare än väntat 2010 och snöröjningen kostade 1,2 miljoner mer än förväntat.
Varma perioder har inneburit påfrestningar för vård och
omsorg. Äldre, kroniskt sjuka och personer med
funktionsvariationer är sårbara för värmen. Brukare och
vårdtagare på särskilda boenden och på verksamheter som
kommunen bedriver har tidigare år varit mindre utsatta
eftersom de anställde har kunskap och brukare får tillsyn
dygnet runt. Däremot har det ansetts svårare att nå ut till
vårdtagare med hemtjänst som personalen inte kommer i
kontakt med dagligen.
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Sommaren 2018
Kommunala verksamheterna påverkades av
den varma sommaren 2018. Utifrån en
enkätstudie genomförd av Linköpings
Universitet påverkades de särskilda boenden i
högst utsträckning. Förskoleverksamheten
samt LSS-boenden och personlig assistans
påverkades också i betydande omfattning.
Medarbetare upplevde att det var svårare att
utföra arbetsuppgifterna och att ett ökat behov
av omvårdnad och medicinsk vård uppstod.
Den extrema värmen påverkade pedagogiska,
rehabiliterings- och sociala aktiviteter.
Den extrema värmen påverkade också ventilationssystemens, kylars och frysars funktion.
Behovet av förbättrad ventilation framträder tydligt. Några lokaler inom hemtjänst
(exempelvis kontor) och förskola var oanvändbara. Värmen påverkade personalen och många
upplevde mindre ork och sämre återhämtning.
Kommunens skogsinnehav
påverkades genom att ett stort antal
granar blev angripna av
granbarkborre samt att ett stort
antal träd (främst lövträd) knäcktes
i de stormar som följde på hösten,
vintern och våren. Bedömningen är
att det var ovanligt många träd som
knäcktes av de starka vindarna Den
troliga orsaken var den svåra
torkan de utsattes för under
sommaren som gjorde att de
försvagades eller dog.

Kommunal skog med skador från angrepp av granbarkborre
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Klimatförändringar i Östergötlands län
Hur klimatet i Östergötlands län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i
framtiden, det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i framtiden. I rapporten
Framtidsklimat i Östergötlands län – enligt RCP-scenarier (2015) beskriver SMHI dagens och
framtidens klimat i Östergötland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika
klimatscenarier fram till åren 2050 och 2100. De klimatscenarier (Representative
Concentration Pathways) som beskrivs är
1. RCP4.5 – en framtid med kraftfull klimatpolitik med utsläppsminskningar som gör att
utsläppen av koldioxid ökar något och kulminerar omkring år 2040.
2. RCP8.5 – utsläppen fortsätter att öka och är tre gånger dagens vid år 2100.
Här nedan summeras kort de förhållanden som har beräknats för länet och för Finspångs
kommun. Mer ingående beskrivningar av de framtida scenarierna finns att läsa i SMHIs
rapport för Östergötland.

Årsmedeltemperatur
Årsmedeltemperaturen för
hela Östergötlands län är 6,5
grader. Den har ökat med en
halv grad sedan 1991.
Trenden att det blir varmare
är tydlig i båda RCPscenarierna. För varje grad
vår planet blir varmare stiger
temperaturen i Sverige med
ungefär 1,5 grader. I mitten
av seklet är resultatet mycket
lika för de båda scenarierna,
men till slutet av seklet visar
RCP4.5 en uppvärmning på 3
grader, medan RCP8.5 visar
på en 5-gradig ökning. Den
största temperaturökningen
sker under vintermånaderna
och vinterperioden blir då
kortare och sommaren
längre.

Årsmedeltemperatur historiskt och i framtiden utifrån de olika klimatscenarios. SMHI
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Vegetationsperiodens längd
Längden på vegetationsperioden för länet är cirka 210
dagar, cirka 7 månader. Vegetationsperioden är något
kortare i Finspångs kommun jämfört med de centrala
delarna av Östergötland. I och med uppvärmningen
blir vegetationsperioden längre, med ungefär två
månader för RCP4.5 och mer än 3 månader för
RCP8.5.

Nederbörd

Längre växtsäsong innebär förlängd säsong för
skötsel av grönområden

Årsmedelnederbörd är medelvärdet av varje års
summerade dygnsnederbörd. Tillsammans med årsmedeltemperatur är det de mest använda
klimatindex för att beskriva klimatet.

Variationen mellan olika år är stor, men årsmedelnederbörden
förväntas öka med ca 10-15 procent till slutet av seklet enligt
RCP4.5 och 20 % enligt RCP8.5.
Förändringar är att vänta i nederbördsmönstren. Störst ökning i
nederbörden väntas under vintern och våren, med en 30 %
ökning av medelnederbörd enligt RCP8.5 fram till slutet av
seklet. I och med ett varmare klimat kommer regn som
nederbörd under vintern att bli allt vanligare.
Översvämningsfrekvensen både till följd av skyfall och höga
flöden i vattendrag kan komma att påverkas av ökad nederbörd,
förändrat nederbördsmönster och ökade temperaturer.
Skyfall
Östergötlands län väntas få flera tillfällen med mer än 10 mm nederbörd på ett dygn. Enligt
RCP4.5 ökar antalet dagar till 17 och RCP8.5 till cirka 20 dagar. Scenarierna visar på en
tydlig ökning av maximal dygnsnederbörden, det vill säga årets största dygnsnederbörd. Till
slutet av seklet ger RCP8.5 en ökning på 20 % medan RCP4.5 visar på något mindre ökning.
Den geografiska förekomsten av maximal dygnsnederbörd är oregelbunden och kraftigt regn
kan förekomma i princip var som helst i länet.
I scenarierna gör man också en prognos på förekomsten av kortare skyfall med stora mängder
nederbörd inom 1 timme. Dessa extrema kortare skyfall väntas bli fler och än mer intensiva.

Tillrinning
Med tillrinning avses det vatten som rinner i vattendrag. Det förväntas en liten ökning av den
lokala årsmedeltillrinningen i mitten på seklet, medan till slutet av seklet råder oförändrade
förhållanden.
Framtidsscenarierna visar förändring i hur tillrinning fördelas under året. De högre
vinterflöden och vårflödestopparna har försvunnit. Beräkningarna visar också på en längre
säsong med lägre flöden vilket kan kopplas till en längre vegetationsperiod. Antalet dagar då
tillrinningen är mycket låg ökar enligt scenarierna.
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Markfuktighet
Markfuktighet kan ha intresse för långtidsplanering av bevattningsbehov och val av grödor
samt skogsbrandsriskbedömning och skogsvårdsinsatser. Antalet dagar med låg markfuktighet
för Nyköpingsåns avrinningsområde uppskattas idag till 15 dagar per år. Scenario RCP4.5
förväntas antal dagar nå 30 dagar och för RCP8.5 45 dagar.

Osäkerheter
Det finns en del osäkerheter kopplade till klimatscenarier. Ett klimatscenario kräver en lång
kedja av beräkningar och antaganden. Källor till osäkerheter kan vara klimatets naturliga
variationer, val av klimatmodell och framtida utsläpp av växthusgaser.
De allmänna trenderna beskrivs ovan men det finns också risk för plötsliga och stora
klimatförändringar genom tröskeleffekter som leder till snabba klimatförändringar både i
form av en skenande uppvärmning eller det omvända. Exempel på orsaker till sådana plötsliga
klimatförändringar är ändrade havsströmmar, stora metanutsläpp på grund av att nuvarande
permafrostområden tinar, stoft från stora vulkanutbrott eller meteoritnedslag.
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Effekter av klimatförändringar
Förändringar i temperatur och nederbördsförhållanden får följdeffekter som i sin tur får
konsekvenser på många områden i samhället. Nedan beskrivs några sådana klimateffekter i
enlighet med den nationella strategin för klimatanpassning (Proposition 2017/18:163)

Fysiska effekter
Översvämning
Risken för översvämningar kommer att öka närmaste seklet till följd av extrema vattenflöden i
sjöar och vattendrag och ökande och mer intensiv nederbörd.
Klimatanpassningsutredningen beräknade i sin
riskklassning att alla kommuner i Sverige
oavsett läge löper högre risk för skyfall. De
faktiska konsekvenserna av ett skyfall beror
bland annat på ortens topografi, täthet, andelen
gröna ytor, samhällsviktiga funktionens lägen
och dagvattensystemets kapacitet och
utformning.
Ras och skred
Jordskred och ras är snabba massrörelser i jordtäcket eller i berggrunden. Kraftig nederbörd
och ökade flöden i vattendrag liksom höjda och varierande grundvattennivåer ökar risken för
ras och jordskred. De ökade riskerna uppstår framförallt i områden där risken är hög redan i
dag. MSB har gjort en kartläggning av risk för Finspångs kommun och identifierat några
mindre områden med risk för ras och skred. Efter vidare utredning kunde samtliga områden
bedömas som tillfredsställande stabilt.
Nollgenomgångar
När temperaturen växlar omkring fryspunkten för vatten under ett dygn kallas det för
nollgenomgångar. Nollgenomgångar får konsekvenser för bland annat vinterväghållning och
jordbruk. I dag är nollgenomgångar allra vanligast i mellersta Sverige. Enligt det senaste
sammanställningen av klimatscenarier från SMHI kommer nollgenomgångar att minska i
antalet i hela landet under höst och vår. Under vintern kommer antalet att minska i landets
södra delar.
Snötäcke
Klimatförändringar kan få till följd att det kan
dröja betydligt längre innan ett mer varaktigt
snötäcke bildas, särskilt i södra delar av Sverige.
Snötäckets varaktighet beräknas minska, och i
södra Sverige kommer det troligtvis att bli
ovanligt med något varaktigt snötäcke över huvud
taget.
Behov av snöröjning minskar sannolikt i framtiden
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Värmebölja
I Sverige är värmeböljor ganska ovanliga jämfört med i Sydeuropa. Eftersom vårt samhälle är
anpassat till ett i genomsnitt kallare klimat kan dock temperaturer som betraktas som normala
i andra länder upplevas som besvärande höga här.
SMHI har beräknat att extremt varma tillfällen, som hittills inträffat vart tjugonde år i
genomsnitt, kan inträffa vart tredje till femte år i slutet av århundradet. Temperaturer på 40 °C
kan då komma att inträffa vart tjugonde år i södra Sverige.
Vädret sommaren 2018 var extremt sett till vad vi upplevt under 1900-talet. Den långvariga
värmen gav nya värmerekord och i kombination med mindre nederbörd än normalt utbredd
torka. SMHI har analyserat sommaren 2018 och jämfört med klimatscenarier för slutet på
seklet. Medeltemperaturen för sommarmånaderna visar att sommaren 2018 var två till drygt
tre grader varmare än perioden 1961-1990, vilket är ungefär lika mycket som beräknas enligt
scenario RCP4.5. Men både maj och juni var mer än fem grader varmare än normalt på flera
platser, vilket motsvarar scenarier enligt den högre utsläppsscenarier (RCP8.5). Analyserna
visar att en sommar som 2018 blir mer lik en vanlig sommar vid slutet på seklet och ännu
varmare somrar kan förekomma.
Vattenbrist
Klimatscenarierna pekar på att vattentillgången i stora delar av södra Sverige kommer att
minska. Minskningen beror främst på att växter kommer att förbruka mer, eftersom
växtsäsongen förlängs i ett varmare klimat, att nederbördsmönster ändras och att somrarna
blir generellt varmare. Låg vattenföring i vattendrag och låga vattenstånd i sjöar och
grundvatten leder till vattenbrist och konkurrens mellan användning av vatten för
vattenförsörjning och bevattning eller avlopp.
Högre temperaturer gör att mer vatten avdunstar från mark och vattendrag. SMHI har i en
analys redovisat den beräknade utvecklingen för tillgången till vatten, antal dygn per år när
det är relativt torrt i marken och antal dygn per år med låg vattenföring i vattendragen.
Brand
Risken för skogs- och vegetationsbrand
varierar regionalt i Sverige. Vissa delar av
landet drabbas värre av torka än andra,
samtidigt som skillnader i vegetationen gör att
bränder som startar beter sig på olika sätt.

Skogsområde som drabbades av skogsbrand 2018

Bränder i skog och mark orsakas främst av
blixtnedslag och olika slags mänsklig påverkan,
till exempel spridning efter lägereldar eller
gnistor från tåg och maskiner. Hur stor areal
som brinner, beror förutom torka och
vindförhållanden också på hur snabbt branden
upptäcks och på tillgängliga släckningsresurser.
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Biologiska och ekologiska effekter
När klimatet blir varmare flyttar klimatzoner och vegetationszoner norrut. Det påverkar växter
och djurs livsvillkor, reproduktion, fördelning och storlek hos populationer samt förekomst av
skadeorganismer. Arter kan försvinna medan nya arter kan etablera sig. Detta kan inträffa
redan vid små temperaturförändringar. Ett varmare klimat kan också leda till att en
tidsskillnad uppstår i tidigare stabila system, till exempel mellan vårens ankomst med
lövsprickning eller mellan insektstoppar och flyttfåglars ankomst.
Om för stora spridningsbarriärer förekommer kan ekosystemen reduceras på arter med viktiga
funktioner utan att nya kommer till varför en fungerande blågrön infrastruktur har en viktig
betydelse vid klimatförändringar. Förändrade förutsättningar är också att vänta för
fiskbestånden.
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Klimateffekters påverkan på Finspångs
kommun
Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Klimatets förändringar med
högre temperaturer och förändrad nederbörd kommer att ändra förutsättningarna och leda till
ökade risker för samhället. Fram till sommaren 2018 har Finspångs kommun påverkats i
ganska liten utsträckning av extrema väderhändelser. Sommaren 2018 innebar en stor
påfrestning på bland annat vård- och skolverksamheter och räddningstjänsten.
I framtagande av klimatanpassningsplanen har konsekvenser av olika klimateffekter på
samhällsområden analyserats. En bedömning har gjorts av kommunens sårbarhet samt en
uppskattning av kommunens förmåga att nu och i framtiden hantera konsekvenserna. Nedan
ges en övergripande beskrivning av de områden som identifierats och som är viktiga att
anpassa till ett förändrat klimat. En mer detaljerad tabell med påverkansanalysen finns i bilaga
1.

Teknisk försörjning och infrastruktur
Många tekniska försörjningssystem samt vägar och järnvägar riskerar att påverkas av
klimatförändringar. Bra kommunikationer, till exempel vägar och telekommunikationer, är
viktiga för att säkra framkomlighet, kommunikation
och minska sårbarheten av samhällsviktiga
verksamheter. Översvämningar till följd av skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden innebär risk
för begränsad framkomlighet.
Dricksvattenförsörjningen kan påverkas av
följdeffekter såsom spridning av föroreningar vid
översvämning. Förändrade regnmönster riskerar att
påverka spill- och dagvattenhantering, med ökad
risk för bräddning av spillvattensystemet och
översvämningar från dagvattensystemet.
De elektroniska kommunikationerna är kraftigt
elberoende. Delar av systemet är mer eller mindre
känsliga för värme och värmeböljor.

En nyhet från Finspångs tekniska verk maj 2018

Bebyggelse och byggnader
Stigande temperatur, intensivare nederbörd och
ökad luftfuktighet kommer att påverka
byggnader, med ökad risk för fukt- och
mögelskador samt ökad risk för skadad
bebyggelse.
Stigande temperatur samt längre, varmare och
mer frekventa värmeböljor riskerar att vara ett
stort problem, framförallt i kommunens
verksamhetslokaler.
Uteplats med tak på kommunens nyaste förskola

Många verksamheter, till exempel kommunens
kök och särskilda boenden, upplever att
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verksamheter redan påverkas av värmeböljor, framförallt på grund av otillräcklig ventilation.
Många verksamheter saknar uteplatser med solskydd, något som behöver ses över för
befintliga lokaler men även tidigt finnas med i planering av nya verksamhetslokaler. När
bebyggelse förtätas ökar risken att skapa urbana värmeöar (fenomenet att urbana områden
generellt är varmare än sin omgivning, främst ett nattligt fenomen).

Människors hälsa
Människors hälsa kan påverkas direkt av extrema väderhändelser
som värmeböljor men även indirekt genom till exempel förändrade
smittspridningsmönster. Ett varmare klimat kan leda till ökad
dödlighet för sårbara grupper samt risk för ökad smittspridning.
Varma lokaler är ett problem för brukare men är också ett
arbetsmiljöproblem. En del verksamheter saknar ett svalt utrymme
där personalen kan återhämta sig. Mest utsatt är personal inom
tillagningsköken (måltidsservice), hemtjänst och personlig assistans.
För kommunens kök innebär det svårigheter att upprätthålla
livsmedelshygien samt ökade kostnader till följd av att kylar och
frysar går sönder.

Kylskåp i ett storkök

Fritidsverksamhet och besöksnäring
Turistnäringen kan få ökade möjligheter i ett förändrat
klimat med varmare somrar och högre
badtemperaturer. Dock kan vattenresurser och
vattenkvalitet, som är viktiga för turismen, påverkas
negativt av klimatförändringarna. Turismen i
kommunen kan på sikt komma att gynnas av varmare
sommarsäsonger. Möjligheten för vintersport påverkas
negativt då vintrarna blir allt mer snöfattig och
varmare.
Turismen och friluftslivet i Finspångs kommun är starkt kopplat till tillgången till
naturområden och fiskemöjligheter. Påverkan på vattendrag och fisk skulle därför också
kunna påverka turismen i kommunen.
Eftersom många av kommunens natur- och friluftsområden är kopplade till skogsområden
ökar risk för påverkan på anläggningar när risken för skogsbränder, torka och storm ökar.
Hälsa handlar om både fysiskt och psykiskt välbefinnande, tillgång till friluftsområden och
rekreation är en viktig del av människors välbefinnande.
Idrottsanläggningar påverkas redan idag av översvämningar och torka, något som riskerar att
förvärras i framtiden. Det höga trycket på till exempel fotbollsanläggningar och brist på
konstgräsanläggningar innebär att slitage ökar på befintliga anläggningar.

Natur- och kulturmiljöer
Det är sannolikt att ett varmare och mer nederbördsrikt klimat kommer att gynna skogsbruket
genom att vegetationsperioden blir längre under kommande decennier. Detta ger möjligheter
att öka produktionen och uttag av biomassa och bioenergi, och ger förutsättningar för att
använda fler trädslag än vad som görs idag.
Samtidigt ökar skaderiskerna genom att skadeinsekter och sjukdomar gynnas av ett varmare,
fuktigare klimat. Förekomsten av tjäle minskar, vilket kan öka risken för stormfällning av
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skog och även påverka transportvägar i skogen. Ökade vattenmängder i skogen kan också öka
risken för körskador, samtidigt som det troligtvis blir mer vanligt med översvämningar.
Risken för skogsbrand ökar i och med att perioder helt utan regn blir något vanligare på
sommaren. Flera bränder innebär högre belastning för räddningstjänsten.
Det är mycket svårt att bedöma hur klimatförändringar kommer att påverka enskilda växt- och
djurarter. Det kan dock konstateras ett de förväntade klimatförändringarna, om de slår in,
kommer att få dramatiska effekter på den biologiska mångfalden. Olika arter kommer att
påverkas på skilda sätt, vilket kan komma att medföra stora förändringar i ekosystemens
artsammansättning. Detta kommer i sin tur att leda till kedjeeffekter för arter som är beroende
av andra arter, eller av särskilda ekosystemprocesser. Förändringarna späds på av att nya arter
förväntas vandra in och konkurrera med de inhemska som lever här sedan tidigare.
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Åtgärder
Vid framtagandet av klimatanpassningsplanen har arbetsgruppen identifierat ett antal
klimatanpassningsåtgärder. Nedan redovisas de högst prioriterade åtgärderna för Finspångs
kommunkoncern. Den fullständiga åtgärdslistan återfinns i Bilaga 2.
Åtgärdslistan i bilagan är strukturerad enligt nedanstående figur. Listan innehåller bland annat
en prioritering, de klimateffekter åtgärden adresserar, ansvar, tidplan och berörda
samverkanspartners. Tabellen innehåller även en uppskattning av kostnadsbehov och hur
åtgärden ska finansieras.
Åtgärderna är av fyra typer:
Styrande/organisatorisk – Tillämpa befintliga bestämmelser på annat sätt. Exempel kan vara
att skapa nya samverkansformer eller att till och med ändra befintliga bestämmelser. Det kan
också innebära styrning genom detaljplanen. Denna typ av åtgärder kan även syfta till att dela
eller sprida risker till exempel genom försäkringar.
Analyserande – insamling och framtagande av mer information eller underlag. Exempel kan
vara att samla in data, ta fram eller kombinera kartunderlag eller analysera och dra slutsatser
baserat på befintligt material. Det kan även vara att inhämta information från myndigheter
eller forskare.
Informativ – syftet är att öka medvetenheten och kan innebära extern kommunikation till
exempel att informera medborgare som själva riskerar påverkas av klimateffekter eller
kommunikation internt inom kommunen.
Praktiska och fysiska - Innefattar allt från lågtekniska lösningar som mindre
dagvattenlösningar till mer teknologiska insatser i byggnader. Denna typ av åtgärder kan även
vara ekosystembaserade till exempel att bevara eller etablera blågrönstruktur i stadsmiljö.
I vissa fall krävs fortsatta utredningar av sårbarheten innan åtgärder kan specificeras. Dessa
utredningar specificeras som analyserande i åtgärdslistan.

Prioritering av åtgärder
Åtgärder har prioriterats utifrån analysen av konsekvenser av olika klimateffekter på
samhällsområden och sannolikheten att klimateffekten inträffar.
Sårbarhet/konsekvens Förmågan att klara
nutid

Förmågan att klara
framtid

Sannolikhet

1 – obetydligt

1 – god förmåga

1 – god förmåga

1 – mycket låg

2 – liten

2 – god med vissa
brister

2 – god med vissa
brister

2 – låg

3 – besvärande

3 – bristfällig

3 – bristfällig

3 – hög

4 – stor, inte får hända

4 – mycket bristfällig

4 – mycket bristfällig

4 – mycket hög

Vet ej

Vet ej

Vet ej
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I tabellen nedan anges klimateffekter som analyserats samt deras bedömd sannolikhet för
Finspångs kommun.
Klimateffekt

Sannolikhet

Skyfall (översvämningar)

3

Långvarigt regn (översvämningar)

2

Höga vattenflöden (översvämningar)

2

Ras, skred och erosion

1

Torka

3

Ökad temperatur

4

Värmebölja

4

Extrem värmebölja (lik sommaren 2018)

3

Nollgenomgångar

2

Skogsbrand

4

Bedömningen av kommunens sårbarhet och uppskattningen av förmågan att nu och i
framtiden hantera konsekvenserna har vägts in. Klimateffekter har olika konsekvenserna för
olika verksamheter varför en sammanvägd värdering inte är relevant. Prioriteringen har gjorts
kvalitativt och varje åtgärd har getts en prioritering (1-3) utifrån hur viktigt det är att komma
igång med och slutföra arbetet.
Prioritet

Definition

1

Existerande stora problem, arbete behöver påbörjas/intensifieras
omgående.

2

Kan se effekter idag som kommer att eskalera enligt de modeller som
finns. Arbete bör påbörjas inom de närmaste åren.

3

Framtida förväntade effekter som behöver beaktas.

Åtgärderna med prioritering 1 presenteras i tabellen nedan där även ansvarig aktör anges.
Samtliga åtgärder finns i den fullständiga åtgärdslistan (bilaga 2). I bilaga 2 finns även
information om tidplan, finansiering och medverkande aktör/aktörer.
Klimatanpassningsarbetet ska följas upp av kommunledningen utsedd riskhanteringsgrupp i
samband med tertial uppföljning av verksamhet. I samband med uppföljningen finns
möjlighet att tillföra nya åtgärder, till exempel utifrån resultat från analyserande åtgärder.
Uppföljning och revidering av åtgärder avrapporteras årligen till kommunledningsgruppen
och kommunstyrelsen.
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Prioriterade åtgärder
Åtgärd inom respektive samhällsområden

Ansvarig
sektor/bolag/avd

Övergripande
Ta fram kommunikationsplan - internt och externt

Sektor samhällsbyggnad

Etablera samverkan med näringslivet och andra samhällsaktörer kring
klimatanpassning

Sektor samhällsbyggnad

Införa de egna åtgärderna i verksamhetsplanering för varje sektor

Varje sektor
Bolagen

Utveckla en effektiv larmkedja för höga temperaturer som bygger på
SMHIs vädervarningar och som tydligt belyser vad dessa varningar
innebär för sommaröppna verksamheter (intranätet)

Sektor samhällsbyggnad

Ta fram utbildningsmaterial för personal om klimatförändringar och
klimatanpassning

Sektor samhällsbyggnad

Teknisk försörjning och kommunikation
Analysera risker för spridning av föroreningar från förorenade områden
Finspångs tekniska verk
och dagvatten till kommunala dricksvattentäkter utifrån skyfall,
översvämningar till följd av långvarigt regn eller höga vattenflöden och ras
och skred.

Uppgradera kylanläggning på flera noder

Finet

Bebyggelser och byggnader
Genomföra skyfallskartering för Finspångs tätort i första hand (ingår i
översiktsplanering)

Ledningsstab

Översiktligt analysera risker i befintlig bebyggelse utifrån skyfall,
översvämningar till följd av långvarigt regn eller höga vattenflöden samt
ras och skred.

Sektor samhällsbyggnad

Ta fram en grönblå strukturplan
Komplettera nuvarande rutiner för planering av ny- och ombyggnationer
med punkter om utredning av behov av anpassning till framtidklimat.

Sektor samhällsbyggnad

Plantera flera och bevara befintliga skuggande träd som solskydd inom
skolområden och äldreboenden
Ta fram en plan för att säkerställa tillgång till svala och skuggande
uteplatser för sårbara verksamheter (sitt- och lekplatser under solskydd
på skolor, förskolor och fritidsgårdar)
Kartlägga vilka verksamheter/lokaler påverkas mest och ta fram en plan
för kort- och långsiktiga åtgärder av lokaler för att kommunens
verksamheter kan bättre klara varmare somrar och värmeböljor.
Etablera system för systematisk inhämtning av synpunkter och förslag till
förbättringar av kommunens lokaler särskilt gällande varmare väder och
värmeböljor.

Vallonbygden
Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad

Människors hälsa
Förbereda menyer anpassade för perioder av extrem värme (rätter med
mer salt och vätska).
Ta fram checklistor/rutiner för värme (måltidsservice)

Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad
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Dokumentera temperatur i olika delar av lokaler som underlag till
kartläggning av behov av åtgärder till följd av värme

Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

All personal få göra folkhälsomyndighetens utbildning om värmebölja
inför sommaren

Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

Göra enhetsspecifika anpassningar av checklistor/rutiner (vid behov).
Inklusive att anpassa insatser (t ex tvätt och städ, promenader) efter
klimatsituationen.

Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

Fläktar och portabla AC: kartlägga tillgång och behov i olika verksamheter,
bygga vidare på delningskultur av utrustning.

Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

Ta fram informationsmaterial för föräldrar och anhöriga om hur ökad
temperatur och extrem värme kan påverka samt hur verksamheterna
anpassas till värmebölja (behov kan varierar beroende på verksamhet).

Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

Se över och prioritera vilka förskolor och fritidshem som ska ha
sommaröppet beroende på ventilation och tillgång till sval utomhusmiljö.

Sektor utbildning

Fritidsverksamhet och besöksnäring
Se över dränering på anläggningar. Utreda behov av flera klimatsäkrade
planer, till exempel konstgräsplaner.

Ledningsstab
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Ordförklaring
Dagvatten: Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, huvudsakligen regn eller
smältvatten från snö och is. Vanligen avses vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar,
parkeringsplatser och stenläggningar.
Ekosystemtjänster: Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.
Grönblå infrastruktur: Sammanbunden struktur av naturområden inklusive vattenområden.
Invasiva arter: En art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga
utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de
introducerats till.
Klimat: Klimat är en statistisk beskrivning av vädret på en plats under en längre tidsperiod,
med framräknande av medelvärden, variationer och risker för extrema temperaturer,
nederbörd, vindar etcetera. Klimatet varierar inte från dag till dag, utan förändringarna är mer
långsiktiga.
Klimatanpassning: Att anpassa samhället till nuvarande och framtida klimat.
Klimateffekt: Effekter på naturliga system och samhället, orsakade av klimatförändringar.
Klimatfaktor: En klimatfaktor används för att beskriva olika klimatscenarier som till
exempel nederbörd, vind och temperatur.
Klimatscenario: En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden.
Recipient: Vattenområde som används som mottagare av orenat eller renat avloppsvatten
eller dagvatten.
Samhällsviktig verksamhet: En samhällsviktig verksamhet definieras som en
samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall eller en svår störning i funktionen skulle
innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller
samhällets grundläggande värden.
Skyfallskartering: en kartering som visar vilka områden som kan översvämmas vid ett givet
extremt regn när markens infiltrationsförmåga och dagvattensystemets kapacitet inte räcker
till.
Ståndsortsanpassning: De skogliga åtgärderna, som exempelvis avverkning och föryngring,
anpassas till den aktuella växtplatsens förutsättningar så som klimatförhållanden,
markförhållanden och topografi.
Trygghetspunkter: en plats som aktiveras i händelse av en kris eller en störning i någon
viktig samhällsfunktion där medborgarna kan få aktuell information, enklare sjukvård,
krisstöd, vila och något enkelt att äta och dricka.
Vattendomar: En dom som fastställer hur vatten ska tappas ur en sjö, genom en damm eller
vattenkraftverk och inom vilka gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid
dessa värden gäller.
Väder: Väder är det aktuella förhållandet i atmosfären just nu. Vädret på en plats varierar från
dag till dag, månad till månad och även från år till år.
Urban värmeö: Fenomenet att urbana områden generellt är varmare än sin omgivning, främst
ett nattligt fenomen.
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Bilaga 1 – Resultat av påverkansanalys
Materialet är framtagen utifrån inventerat material, genomförd workshop samt Linköpings universitets analys av konsekvenser av värmeböljan
2018.
Samhällsområden

Klimateffekt

Konsekvens

Särskilt sårbara grupper/områden

Teknisk försörjning och kommunikation
Vägar och järnvägar

Telekommunikationer

Översvämningar – skyfall, långvarigt
regn och höga vattenflöden

Begränsad framkomlighet

Ökade nollgenomgångar

Ökat behov av sandning och saltning

Äldre människor

Översvämningar – skyfall, långvarigt
regn och höga vattenflöden

Vissa delar av nätet kan slås ut om en nod
drabbas. Vattenfyllda rör och brunnar kan ha
långsiktiga konsekvenser för det markförlagda
nätet.

Noder nära vattendrag, dike och i lågpunkter

Värmebölja
Storm

Noder kan överhetta och slås ut. Även
utrustning inomhus om utrymmet är för
varmt.

Norra delen av kommunen

Flera blixtnedslag innebär mer frekvent
strömavbrott och utslag av noder. Noderna
utanför tätort har begränsad reservkraft.
Spillvatten

Dagvattensystem

Översvämningar– skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden

Bräddningar med risk att förorena recipient.
Ökad risk för källaröversvämningar

Skogsbrand

Risk för skada på reningsverk lokaliserat i
skogen

Översvämningar – skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden

Bräddningar/översvämningar

Vissa orter, t ex Byle och Grytgöl
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Dricksvattenförsörjning

Dammar

Översvämningar– skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden

Ökad risk för förorening av vattentäkt

Torka

Låga grundvattennivåer och ökad konkurrens
om vattenresurser.

Ökad temperatur

Främmande och invasiva arter

Torka

Minskade möjligheter till uttag

Översvämningar– skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden

Översvämningar i bebyggelse, vattenskador

Ökad temperatur

Minskat behov av värmetillförsel, ökat behov
av kyla.
Ökad grönyteskötsel

Torka

Ökat behov av bevattning av gröna ytor

Värmebölja

Extremvärme i bostäder

Vattentäkt i närhet av förorenade områden

Ytvattentäkter

Bebyggelse och byggnader
Befintlig bebyggelse

Ras, skred och erosion

Skada på bebyggelse

Äldre, sjuka, barn
Boende i hyresbostäder och/eller lägenheter
Vissa utsatta områden har identifierats

Förorenade områden

Översvämningar– skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden

Kan medföra ökad risk för spridning

Beror på den geografiska platsen och även
bland annat om hur ytligt föroreningar
förekommer

Kommunala bostäder

Ökad temperatur, värmebölja

Värme eller extremvärme i bostäder
Minskat behov av värmetillförsel vintertid

Äldre, sjuka, barn
Boende i hyresbostäder och/eller lägenheter

Översvämningar –– skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden

Skada på byggnader, begränsad
framkomlighet

Långvarigt regn/Förändrade
nederbördsmönster

Ökad risk för fukt- och mögelskador

Fastigheter med närhet till vattendrag eller
sjö, alternativt fastighet som ligger lågt i
topografin.
Vissa byggnader, äldre hus. Där
grundvattennivå är hög. Äldre dränering
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Kommunala lokaler

Ökad temperatur, värmebölja

Värme/extremvärme i lokaler
Minskad behov av värmetillförsel vintertid

Tillagningskök, särskilda boenden och
förskolor

Översvämningar – skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden

Skada till byggnader, begränsad
framkomlighet

Fastigheter med närhet till vattendrag eller
sjö alt som ligger lågt.

Långvarigt regn/förändrade
nederbörds mönster

Ökad risk för fukt- och mögelskador

Vissa byggnader, äldre hus. Där
grundvattennivå är hög. Äldre dränering

Ökad temperatur

Varmt i lokaler sommartid
Kyl- och frysförvaring går sönder
Ökade kostnader – investeringar
Äventyra livsmedelssäkerhet
Arbetsmiljöproblem för personal

Äldre, sjuka, barn

Varmt i lokaler sommartid
Brist på svala uteplatser
Arbetsmiljöproblem för personal

Alla barn, men särskild yngre på förskola

Varmt i lokaler sommartid
Brist på svala uteplatser
Arbetsmiljöproblem för personal

Ökat behov av omvårdnad hos vårdtagare

Varmt i lokaler sommartid
Brist på svala uteplatser
Arbetsmiljöproblem för personal

Ökat behov av omvårdnad hos vårdtagare

Människors hälsa
Måltidsservice

Värmebölja

Skolor och förskolor

Ökad temperatur
Värmebölja

Särskilda boenden samt
service- och
gruppbostäder

Ökad temperatur

Hemtjänst och personlig
assistans

Ökad temperatur

Värmebölja

Värmebölja

Fritidsverksamheter och besöksnäring
Fritids- och
idrottsverksamhet

Översvämningar skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden

Fotbollsplaner/andra utomhusanläggningar i
naturgräs blir obrukbara.
Skador till byggnader

Torka

Tillgång till foder, ökade kostnader

Ökad temperatur

Minskade möjligheter till vintersport

Ridsport
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Friluftsliv, fiske och
besöksnäring

Nollgenomgånger

Svårt att upprätthålla konstis och
snöanläggningar

Vinteranläggningar utomhus, såsom isplaner
och konstsnö

Storm

Risk för byggnader och anläggningar

Elljusspår i skogen

Långvarigt regn

Försvårad framkomlighet på leder

Torka

Kanotleder och badplatser kan påverkas,
försvårad framkomlighet.
Sämre förutsättningar för fiske

Storm

Träd ned på till exempel elljusspår.

Anläggningar i skogen

Skogsbrand

Skada på anläggningar

Anläggningar i skogen

Värmebölja

Ökad beläggning på camping
Ökad turism till badplatser

Översvämningar – skyfall,
långvarigt regn och höga vattenflöden

Skada på byggnader, begränsad
framkomlighet

Långvarigt regn och i övrigt
förändrade nederbördsmönster

Ökad risk för fukt- och mögelskador

Torka

Större arealer träd/skog dör eller blir mindre
motståndskraftiga mot till exempel
insektsangrepp eller storm.

Natur- och kulturmiljöer
Kulturbyggnader

Naturmiljöer

Ökad temperatur

Främst granskog

Minskade vattenflöden och vattentillgång
påverkar växter och djur. Påverka biologisk
mångfald.
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Bilaga 2 – Fullständig åtgärdslista
Samhällsområden

Åtgärd

Klimateffekt

Åtgärdstyp

Prioritet
1, 2, 3

Andra medverkande
sektor/avd/bolag

Övergripande

Ta fram kommunikationsplan - internt och externt

Samtliga

Informativ

1

Sektor samhällsbyggnad

Samtliga sektorer

X

Etablera samverkan med näringslivet och andra
samhällsaktörer kring klimatanpassning

Samtliga

Styrande/
organisatorisk

1

Sektor samhällsbyggnad

Ledningsstaben

X

Införa de egna åtgärderna i verksamhetsplanering
för varje sektor

Samtliga

Styrande/
organisatorisk

1

Varje sektor
Bolagen

Utveckla en effektiv larmkedja för höga
Ökad temperatur
temperaturer som bygger på SMHIs vädervarningar Värmebölja
och som tydligt belyser vad dessa varningar innebär
för sommaröppna verksamheter (intranätet)

Styrande/
organisatorisk

1

Sektor samhällsbyggnad

Kommunikationsavdelning
Sektor vård och omsorg
Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Finspångs tekniska verk

Ta fram utbildningsmaterial för personal om
klimatförändringar och klimatanpassning

Samtliga

Informativ

1

Sektor samhällsbyggnad

Kommunikationsavdelning
Utbildning
Vård och omsorg
Social omsorg

X

Etablera samverkan kring reglering/flöden i
vattendragen

Översvämningar,
Torka

Styrande/
organisatorisk

3

Sektor samhällsbyggnad

Finspångs tekniska verk,
Samhällsbyggnad

X

Vägar och järnvägar

Analysera risker för vägar och järnvägar utifrån
skyfall, översvämningar till följd av långvarigt regn
eller höga vattenflöden och ras och skred. Resultat
kan leda till behov av fysiska åtgärder.

Skyfall
Översvämningar
Ras och skred

Analyserande

2

Sektor samhällsbyggnad

Telekommunikationer

Uppgradera kylanläggning på flera noder

Ökad temperatur
Värmebölja
Skyfall
Översvämningar

Fysisk/teknisk

1

Finet

Analyserande

2

Finet

Ökad temperatur
Värmebölja

Informativ

2

Finet

Analysera risker för befintlig infrastruktur utifrån
skyfall, översvämningar till följd av långvarigt regn
eller höga vattenflöden som en del av det löpande
arbete för att förbättra systemet. Förbättra
dokumentation av åtgärder.
Ta hänsyn till placering av utrustning i framtida
byggnationer. Viktigt att ha med i översyn av
befintliga fastigheter.

Kostnadsbehov
Finansiering
(ram)
(investering)

2023

2022

2021

Tidplan

2020

Ansvarig
sektor/avd/bolag

Ordinarie budget
X

Ordinarie budget

kontinuerligt
X

Ordinarie budget

-

Ordinarie budget

-

Tillförda medel Förutsätter att det
250 000 ryms inom ramen för
ordinarie budget
alternativt att extra
tilldelning sker
Ordinarie budget

-

Ordinarie budget

-

kontinuerligt

Ordinarie budget

-

kontinuerligt

Ordinarie budget

-

kontinuerligt

Ordinarie budget

-

X

Sektor samhällsbyggnad

-

X
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Spillvattenhantering

Dagvattenhantering

Dricksvattenförsörjning

Befintlig bebyggelse

Se över reservkraft för noder.

Storm

Analyserande
Fysisk/teknisk

3

Finet

kontinuerligt

Ordinarie budget

-

Informationsinsatser till abonnenter för att minska
tillförsel av dagvatten till spillvattennätet
Analysera risker utifrån skyfallskartering

Skyfall

Informativ

2

Finspångs tekniska verk

kontinuerligt

VA-taxa

-

Skyfall

Analyserande

2

Finspångs tekniska verk

VA-taxa

-

Ta fram riktlinjer för dagvatten

Skyfall
Översvämningar

Styrande/
organisatorisk

2

Sektor samhällsbyggnad

Analysera risker utifrån skyfallskartering

Skyfall

Analyserande

2

Finspångs tekniska verk

Analysera risker för översvämningar till följd av
långvarigt regn. Samverkan kring behov av öppna
lösningar i eventuella riskområden.

Långvarigt regn

Analyserande

2

Finspångs tekniska verk

Sektor samhällsbyggnad

Analysera risker för spridning av föroreningar från
förorenade områden och dagvatten till kommunala
dricksvattentäkter utifrån skyfall, översvämningar
till följd av långvarigt regn eller höga vattenflöden
och ras och skred.
Säkra vattendomar för samtliga vattentäkter

Skyfall
Översvämningar

Analyserande

1

Finspångs tekniska verk

Sektor samhällsbyggnad

X

X

2

Finspångs tekniska verk

Sektor samhällsbyggnad

X

X

X

Finspångs tekniska verk

X

X

X
X

Externa medel Förutsätter att externa
300 000 medel erhålls
X

X

VA-taxa

X

X

VA-taxa Prövas inom FTVs
100 000 budget

VA-taxa Prövas inom FTVs
100 000 budget

X

Analysera risker för spridning av föroreningar från
Skyfall
förorenade områden och dagvatten till enskilda
Översvämningar
dricksvattentäkter utifrån skyfall, översvämningar
till följd av långvarigt regn eller höga vattenflöden
och ras och skred. Resultat kan leda till behov att
informera/ge råd till fastighetsägare.
Utreda behov av utökad övervakning till följd av risk Invasiva arter
för invasiva arter

Analyserande
(Informativ)

2

Sektor samhällsbyggnad

Analyserande

3

Finspångs tekniska verk

Genomföra skyfallskartering för i första hand
Finspångs tätort (ingår i översiktsplanering)

Analyserande

1

Ledningsstab

Översiktligt analysera risker i befintlig bebyggelse
Skyfall
utifrån skyfall, översvämningar till följd av långvarigt Översvämningar
regn eller höga vattenflöden samt ras och skred.

Analyserande

1

Sektor samhällsbyggnad

X

X

Plantera flera och bevara befintliga skuggande träd Ökad temperatur
som solskydd i parker inom lekplatser vid gångvägar Värmebölja
och öppna allmänna platser

Fysisk/tekniska

2

Sektor samhällsbyggnad

X

X

Skyfall

X

X

X

VA-taxa Prövas inom FTVs
200 000 budget
Ordinarie budget

X

Sektor samhällsbyggnad

-

X

X

-

VA-taxa Prövas inom FTVs
100 000 budget
Tillförda medel Förutsätter att det
100 000 ryms inom ramen för
ordinarie budget
alternativt att extra
tilldelning sker
Tillförda medel Behov av
200 000 investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget
Tillförda medel Förutsätter att det
200 000/år ryms inom ramen för
ordinarie budget
alternativt att extra
tilldelning sker
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Ny bebyggelse

Förorenade områden

Bostäder som ägs av
kommunkoncernen

Kommunala lokaler

Kartlägga klagomål i befintlig bebyggelse till följd av Värmebölja
extrem värme.

Analyserande

3

Sektor samhällsbyggnad

Kontinuerligt

Utreda behov och nytta av trygghetspunkter för
exempelvis värme och svalka till medborgarna.

Värmebölja
Storm

Analyserande

3

Sektor samhällsbyggnad

X

Genomföra värmekartläggning för Finspångs tätort

Ökad temperatur
Värmebölja

Analyserande

3

Sektor samhällsbyggnad

X

Gör rutin för planering av växtval för allmänna
platser med klimatrelaterade aspekter, exempelvis
torka

Ökad temperatur
Torka

Analyserande

3

Sektor samhällsbyggnad

Ta fram en grönblå infrastrukturplan

Samtliga

Styrande/
organisatorisk

1

Sektor samhällsbyggnad

Informera fastighetsägare om klimatanpassning i
samband med bygglov (del i kommunikationsplan)

Samtliga

Informativ

2

Sektor samhällsbyggnad

Analysera risker för spridning av föroreningar från
förorenade områden utifrån skyfall,
översvämningar till följd av långvarigt regn eller
höga vattenflöden och ras och skred. Resultat ska
informera prioritering av saneringar.
Komplettera rutin för sanering med
klimatrelaterade risker

Skyfall
Översvämningar
Ras och skred

Analyserande

2

Sektor samhällsbyggnad

Skyfall
Översvämningar
Ras och skred

Styrande/
organisatorisk

2

Sektor samhällsbyggnad

Komplettera nuvarande rutiner för planering av nyoch ombyggnationer med punkter om utredning av
behov av anpassning till ett förändrat klimat.

Samtliga
klimateffekter

Styrande/
organisatorisk

1

Vallonbygden

Analysera risker för befintliga bostäder utifrån
skyfall, översvämningar till följd av långvarigt regn
eller höga vattenflöden och ras och skred. Resultat
kan leda till behov av fysiska åtgärder.

Skyfall
Översvämningar
Ras och skred

Analyserande

2

Vallonbygden

Ta fram en långsiktig plan för fuktkontroll och
dräneringsåtgärder för byggnader.

Ökad temperatur
Förändrad
nederbördsmönster

Styrande/
organisatorisk

2

Vallonbygden

Komplettera nuvarande rutiner för planering av nyoch ombyggnationer med punkter om utredning av
behov av anpassning till framtidklimat.

Samtliga
klimateffekter

Styrande/
organisatorisk

1

Sektor samhällsbyggnad

Ordinarie budget

Ordinarie budget Alternativt att
finansieras från
krisbudget
Tillförda medel Förutsätter att det
200 000 ryms inom ramen för
ordinarie budget
alternativt att extra
tilldelning sker
Ordinarie budget
-

X

X

X

X

X

Finspångs tekniska verk

X

X

-

X

Tillförda medel Förutsätter att det
300 000 ryms inom ramen för
ordinarie budget
alternativt att extra
tilldelning sker
Ordinarie budget
-

Ordinarie budget

-

X

Ordinarie budget

-

X

Ordinarie budget

-

X

Ordinarie budget

-

X

X Ordinarie budget

-

Ordinarie budget

-

X

X
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Människors hälsa

Plantera flera och bevara befintliga skuggande träd Värme
som solskydd inom skolområden och äldreboenden Värmebölja

Fysisk/tekniska

1

Sektor samhällsbyggnad

Ta fram en plan för att säkerställa tillgång till svala Värme
och skuggande uteplatser för sårbara verksamheter Värmebölja
(sitt- och lekplatser under solskydd på skolor,
förskolor och fritidsgårdar)

Styrande/
organisatorisk

1

Sektor samhällsbyggnad

Etablera system för systematisk inhämtning av
Värme
synpunkter och förslag till förbättringar av
Värmebölja
kommunens lokaler, särskilt gällande varmare väder
och värmeböljor.

Styrande/
organisatorisk

1

Sektor samhällsbyggnad

Kartlägga vilka verksamheter/lokaler som påverkas
mest och ta fram en plan för kort- och långsiktiga
åtgärder av lokaler för att kommunens
verksamheter bättre kan klara varmare somrar och
värmeböljor.

Värme
Värmebölja

Styrande/
organisatorisk

1

Sektor samhällsbyggnad

Utreda behov av reservkraft och ta fram en plan

Storm
Brand

Analyserande

2

Sektor samhällsbyggnad

Analysera risker för befintliga lokaler utifrån skyfall, Skyfall
översvämningar till följd av långvarigt regn eller
Översvämningar
höga vattenflöden och ras och skred. Resultat kan
leda till behov av fysiska åtgärder.

Analyserande

2

Sektor samhällsbyggnad

Säkerställa tillgång till vatten (till exempel kran) för
lek och svalka i utemiljöer på sommaröppna
verksamheter.

Värme
Värmebölja

Fysisk/tekniska

2

Sektor samhällsbyggnad

Se över dränering i fastighetsbestånd och ta fram
en långsiktig plan för fuktkontroll och
dräneringsåtgärder för byggnader.

Ökad temperatur
Förändrad
nederbördsmönster

Styrande/
organisatorisk

2

Sektor samhällsbyggnad

Förbereda menyer anpassade för perioder av
extrem värme (rätter med mer salt och vätska).

Ökad temperatur
Värmebölja

Styrande/
organisatorisk

1

Sektor samhällsbyggnad

All personal få göra folkhälsomyndighetens
utbildning om värmebölja inför sommaren.

Ökad temperatur
Värmebölja

Informativ

1

Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

Sektor utbildning

Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

X

X

X

X

Ordinarie budget Behov av
investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget

X

Ordinarie budget

X

X

Sektor utbildning

X

X

Tillförda medel Förutsätter att det
200 000/år ryms inom ramen för
ordinarie budget
alternativt att extra
tilldelning sker

-

300 000 Behov av
investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget

X

Ordinarie budget Behov av
investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget

X

X

Ordinarie budget Behov av
investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget

X

X

Ordinarie budget Behov av
investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget
Ordinarie budget Behov av
investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget

X

X
inför varje
sommar

X

Ordinarie budget

-

Ordinarie budget

-
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Fritids/idrott

Göra enhetsspecifika anpassningar av
checklistor/rutiner (vid behov). Inklusive att
anpassa insatser (till exempel tvätt, städ och
promenader) efter klimatsituationen.
Fläktar och portabla AC: kartlägga tillgång och
behov i olika verksamheter, bygga vidare på
delningskultur av utrustning.

Ökad temperatur
Värmebölja

Informativ
Styrande/
organisatorisk

1

Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg
Sektor samhällsbyggnad
Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

Ökad temperatur
Värmebölja

Analyserande
Fysisk/teknisk

1

Sammanställa informationsmaterial för föräldrar
och anhöriga om hur ökad temperatur och extrem
värme kan påverka samt hur verksamheterna
anpassas till värmebölja (behov kan varierar
beroende på verksamhet).
Se över och prioritera vilka förskolor och fritidshem
som ska ha sommaröppet beroende på ventilation
och tillgång till sval utomhusmiljö.

Ökad temperatur
Värmebölja

Informativ

1

Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

Ökad temperatur
Värmebölja

Analyserande

1

Sektor utbildning

Beakta material i arbetskläder vid upphandling.

Ökad temperatur
Värmebölja

Styrande/
organisatorisk

2

Sektor samhällsbyggnad
Sektor vård och omsorg
Sektor utbildning

Ha med klimatrelaterade risker i planering av nya
enheter, till exempel sårbarhet och risker
associerade med ökad centralisering.

Skyfall
Översvämningar

Styrande/
organisatorisk

2

Sektor samhällsbyggnad

Samverkan med kunder kring vilka verksamheter
som har sommaröppet för att få kontinuitet som
underlag för åtgärder.

Ökad temperatur
Värmebölja

Analyserande

2

Sektor utbildning

Sammanställa goda exempel för att hantera värme i Ökad temperatur
olika verksamheter när de uppkommer.
Värmebölja

Informativ

2

Sektor utbildning
Sektor social omsorg
Sektor vård och omsorg

Se över dränering för idrottsanläggningar. Utreda
behov av flera klimatsäkrade planer, till exempel
konstgräsplaner.

Förändrade
nederbördsmönster
Översvämningar

Analyserande

1

Ledningsstab

Analysera risker till byggnader och anläggningar
utifrån skyfallskartering.

Skyfall

Analyserande

2

Ledningsstab

Utreda möjligheter till inomhusanläggning till
exempel inomhus bandyhall.

Ökad temperatur
Nollgenomgångar

Analyserande

3

Ledningsstab

inför varje
sommar

Kommunikationsavdelningen

Ordinarie budget

X

X

Ordinarie budget Inköp av fläktar samt
vid behov anslutningar/
genomföringar i
väggen bekostas av
verksamheten

X

X

Ordinarie budget

-

Ordinarie budget

-

Ordinarie budget

-

Ordinarie budget

-

X

Ordinarie budget

-

X

Ordinarie budget

-

X

Ordinarie budget Behov av
investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget.

X

X

Kontinuerligt

X

Sektor samhällsbyggnad

-

X

X

X

X

Ordinarie budget Behov av
investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget.
X

Ordinarie budget Behov av
investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget.
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Friluftsliv/
turism/fiske
besöksnäring

Kulturbyggnader

Naturmiljöer

Utse särskilda badplatser för hundar och hästar.

Ökad temperatur
Värmebölja

Fysisk/tekniska
Informativ

2

Ledningsstab

Sektor samhällsbyggnad

X

X

Kontinuerlig besiktning av träd i närhet av elljusspår Storm
- identifiera riskträd.

Fysisk/tekniska
Analyserande

2

Ledningsstab

Analysera risker till byggnader och anläggningar
utifrån skyfallskartering, höga flöden

Skyfall
Översvämningar

Analyserande

2

Ledningsstaben

-

Analysera risker för problem med fukt i byggnader
och anläggningar.

Förändrade
nederbördsmönster

Analyserande

3

Ledningsstaben

-

Kartläggning av de mest utsatta områdena i
kommunens skogsinnehav för att identifiera
områden som behöver ståndortsanpassas.
Eventuell revidering av skogspolicyn och
skogsbruksplan utifrån kartläggningen.

Torka
Brand
Ökad temperatur
Förändrad
nederbördsmönster

Fysisk/tekniska

3

Sektor samhällsbyggnad

X

Kontinuerligt

X

Ordinarie budget Arbetsinsats prövas
inom ramen för
ordinarie budget
alternativt att extra
tilldelning sker
Ordinarie budget Arbetsinsats prövas
inom ramen för
ordinarie budget
alternativt att extra
tilldelning sker

Tillförda medel Behov av
200 000 investeringsmedel
prövas inom ramen för
ordinarie
investeringsbudget.
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Rojyar Khalili

2019-10-16
Dnr KS.2019.1026

Kommunstyrelsen

Uppföljning av barnomsorg under kvällar, nätter och
helger
Sammanfattning
Förvaltningen fick 2017 i uppdrag att införa barnomsorg på kvällar, nätter och
helger. Hädanefter benämns det som dygnet-runt-barnomsorg. Verksamheten har
varit igång sedan 1 september 2018 och samordnas med Högklints förskola. På
uppdrag av kommunstyrelsen har sektor utbildning följt upp verksamheten.
Dygnet- runt-barnomsorg är öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger.
Den riktar sig till barn vars vårdnadshavare arbetar så kallad obekväm arbetstid då
ordinarie förskolor har stängt.
Dygnet-runt-barnomsorg är till skillnad mot förskola inte lagstadgad, och därför
inget som kommunen måste erbjuda. I den skollag som började gälla efter årsskiftet
2011 står att kommunerna ska sträva efter att erbjuda dygnet-runt-omsorg, vilket
innebär att ingen kommun kan säga nej utan att handlägga ärendet och ta hänsyn till
behoven som finns.
Verksamheten är mycket viktig för den enskilda familjen. Dock är förvaltningens
bedömning att nyttjandegraden av verksamheten är allt för låg i relation till
kostnaderna. Om verksamheten upphör kan det innebära att en målgrupp
vårdnadshavare inte kommer att ha möjlighet att arbeta vid vissa tider som deras
arbeta kan kräva. En annan hypotes är att om barnvolymen ökar det vill säga att
verksamheten erbjuds barn upp till 12 år kan korrelationen mellan kostnader och
nyttjande bli mer kostnadseffektiv. Det finns i dagsläget ingen statistik av behovet
för detta. Samtidigt erfar rektor att det är mycket svårt att rekrytera medarbetare och
planera för verksamheten.
Förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen att ta ställning till verksamhetens
framtid. Nedan presenteras de tre olika alternativen.
Förslag till beslut:
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna uppföljning av omsorg under kvällar, nätter och helger.
2. Besluta om ett av följande alternativ:
A) Verksamheten fortsätter i nuvarande form.
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B) Verksamheten upphör från och med januari 2020.
C) Verksamheten utökas från och med januari 2020 och erbjuds till barn
mellan 1 år till och med 12 år.
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Barnomsorg under kvällar, nätter och helger
Förvaltningen fick 2017 i uppdrag att införa barnomsorg på kvällar, nätter och helger
(KS.2017.0536-3). Hädanefter benämns det som dygnet-runt-barnomsorg.
Dygnet- runt-barnomsorg är öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Den riktar
sig till barn vars vårdnadshavare arbetar så kallad obekväm arbetstid då ordinarie förskolor
har stängt. Verksamheten har varit igång sedan 1 september 2018 och samordnas med
Högklints förskola. På uppdrag av kommunstyrelsen har sektor utbildning följt upp
verksamheten.

Organisation
Dygnet-runt-barnomsorg är öppet när förskolan har stängt och barnet kan vistas på valfri
förskola under dagtid och kan sedan komma till verksamheten när den vanliga förskolan har
stängt. Vårdnadshavarna ansvarar då för att hämta och lämna sitt barn mellan de olika
verksamheterna. Barnet kan också vara inskrivet på den förskolan som ligger i anslutning till
dygnet- runt-barnomsorgen, då ansvarar personalen för att lämna/hämta barnet mellan de
olika verksamheterna.
Vid dygnet-runt-barnomsorgen är det vanligt att barn lämnas och hämtas olika tider, vilket
innebär att alla inskrivna barn sällan eller aldrig är där samtidigt. Dygnet-runt-barnomsorgen
är inte lagstadgad. I den skollag som började gälla efter årsskiftet 2011 står att kommunerna
ska "sträva efter" att erbjuda dygnet-runt-omsorg, vilket innebär att ingen kommun kan säga
nej utan att handlägga ärendet och ta hänsyn till behoven som finns.
Dygnet-runt-barnomsorg är ingen rättighet utan är behovsprövad. När behovet prövas tas
hänsyn till behovet och fastslagna riktlinjer.

Personal
Chef för verksamheten är rektor för Högklints förskola. Hens uppdrag kompletteras med ett
joursystem för chefsberedskap där alla förskolans rektorer samt verksamhetschef ingår.
Rektor disponerar ca 5 h i veckan för planering och genomförande av verksamheten.
Verksamheten bemannas med en tillsvidareanställd barnskötare, där hen arbetar 36,33 h i
veckan. Det finns fyra timvikarier som kan tillsättas vid behov, dessa har arbetat främst under
helger.
Personalen har 2-veckors schema som måste enligt lag kommuniceras 14 dagar innan det
startar. Om vårdnadshavarna avbokar tillsynsbehovet samma dag betalas ändå lön ut till
personalen oavsett behov. Om ändringen sker 1-10 dagar innan passet kan rektor genomföra
schemaändring för medarbetaren. Rektor har vid de tillfällena organiserat om så att
medarbetaren arbetat på Högklints förskola. Dessa riktlinjer gäller både för tillsvidareanställd
samt vikarierande personal. Vid ett tillfälle kunde inte verksamheten tillgodose
vårdnadshavarens behov av tillsyn vilket medförde att vårdnadshavaren fick vara ledig eller
byta schema på sin arbetsplats. Som kompensation reducerades hens avgift för den månaden.
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All verksamhet bedrivs på sådan tid som omfattas av lönetillägg för obekväm arbetstid.
Nedan visas kostnaderna beräknade för 2019. Sektorn har sökt statsbidrag för antalet platser
som har erbjudits, detta motsvarar ca 160 000kr. Bidragets storlek är beroende av hur många
kommuner som ska dela på den fastslagna bidragsramen.

Miljö och måltider
Verksamheten drivs i ändamålsenliga lokaler där inomhusmiljön är hemlik. På
vardagskvällarna levereras mat från Grosvads köket. På helgerna levereras lunch och middag
fryst/kylt till verksamheten där personalen själva kan bereda. Till frukost och mellanmål
tillhandahålls råvaror direkt i verksamheten.

Statistik beläggning
Följande tabell visar beläggningen för perioden vecka 14-35 under 2019. Finspångs kommun
erbjuder 15 barnomsorgsplatser. I dagsläget är fyra barn inskrivna i verksamheten men 2
nyttjar dem. Det är ungefär två tillfällen varje månad som barnomsorgsbehoven för dessa
familjer sammanträffar vid samma tillfällen. Som tabellen visar är det många avbokade pass.

Antal bokade Antal nyttjade

Antal barn

Avbokade

Kväll mån.fre.

47

31

5

16

Natt mån.tors.

19

10

3

9

Helgdag
06:00-22:00

30

16

5

14

Helgnatt fre.sön.

6

2

4

4

3
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Kostnader
Sektor utbildning har ett ramtillskott på 2 miljoner kr till verksamheten. Nedanstående siffror
avser 2019. Personalkostnaderna är beräknade utifrån personalvolym till och med juli månad.

Personalkostnad

720 000kr (tom juli)

Chefsberedskap

543 000kr

Ledning och administration

120 000kr

Hyra

302 000kr

Lokalvård

39 000kr

Omkostnader

100 000kr

Totalt

1824 000kr

Slutsats
Dygnet-runt-barnomsorgen är mycket viktig för den enskilda familjen. Dock är förvaltningens
bedömning att nyttjandegraden av verksamheten allt för låg i relation till kostnaderna. Om
verksamheten upphör kan det innebära att en målgrupp vårdnadshavare inte kommer att ha
möjlighet att arbeta vid vissa tider som deras arbeta kan kräva. En annan hypotes är att om
barnvolymen ökar det vill säga att verksamheten erbjuds barn upp till 12 år kan korrelationen
mellan kostnader och nyttjande bli mer kostnadseffektiv. Det finns i dagsläget ingen statistik
på behovet av detta. Samtidigt erfar rektor att det är mycket svårt att rekrytera medarbetare
och planera för verksamheten.
Högklints förskola har kapacitet för att ta emot ca 65 barn motsvarande 4 avdelningar, då
förskolan samordnas med dygnet runt barnomsorgen nyttjas 45 platser för förskoleverksamhet
och 15 platser/ 1 avdelning är reserverad för dygnetrunt barnomsorg.
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Anders Axelsson

2019-10-28
Dnr KS.2019.1018

Kommunstyrelsen

Bolagsordning Vallonbygden AB
Sammanfattning
I samband med att fastighetsförvaltningen tas över av kommunen vid årsskiftet,
behöver bolagsordningen för Vallonbygden AB revideras. VD för FFIA har berett
ärendet i dialog med VD för Vallonbygden och styrelserna för de bägge bolagen har
behandlat ärendet. Bolagen är överens om förslaget.
Ändringarna består i att Vallonbygdens uppdrag från årsskiftet enbart innefattar
verksamheter rörande bostadsändamål, huvudsakligen hyresrätter. Förutom detta
har det gjorts några korrigeringar och förtydliganden i dokumentet, bl.a. har
dagordningen för bolagsstämman reviderats något, samt att ersättare för
lekmannarevisorerna inte längre behöver utses.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige
1. Att fastställa bolagsordning för Vallonbygden AB
2. Att upphäva tidigare bolagsordning från 2011-04-14
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Bolagsordning för Vallonbygden AB
Beslutad av kommunfullmäktige 2019-xx-xx
Antagen av bolagsstämman 2019-xx-xx
1§

Firma
Bolagets firma är Vallonbygden AB.

2§

Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län

3§

Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Inom ramen för det
allmännyttiga uppdraget har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom
Finspångs kommun
 förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter för
bostadsändamål där bostadslägenheterna huvudsakligen upplåts med hyresrätt
samt bygga bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.

4§

Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Finspångs kommun.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

5§

Kommunfullmäktiges rätt att yttra sig
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att yttra
sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt, fattas.

6§

Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000 000 kronor
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7§

Antal aktier
Antal aktier skall lägst vara 350 och högst 1 400.

8§

Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika antal
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Finspångs kommun för en tid av fyra år
från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.

9§

Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman ett revisionsbolag med
huvudansvarig revisor.
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 §

Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för styrelsen skall kommunfullmäktige i
Finspångs kommun utse lägst en och högst två lekmannarevisorer.

11 §

Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till
aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman.

12 §

Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. I förekommande fall val av en eller flera protokollsjusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
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6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningen, samt om bolaget är
moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelsen, ledamöter och verkställande direktör när sådan
finnes
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, lekmannarevisorer samt
suppleanter
9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och
lekmannarevisorer
10. Val av revisionsbolag (i förekommande fall)
11. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
13. Stämmans avslutande
13 §

Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

14 §

Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för löpande ärenden i
enlighet med aktiebolagslagen 8 kap 30§.

15 §

Likvidation
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs Förvaltningsoch Industrihus AB eller – om detta bolag då inte finns - Finspångs kommun.

16 §

Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Finspångs kommun.
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Anders Axelsson

2019-10-28
Dnr KS.2019.1019

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv Vallonbygden AB
Sammanfattning
I samband med att fastighetsförvaltningen tas över av kommunen vid årsskiftet,
behöver ägardirektivet till Vallonbygden AB revideras. VD för FFIA har berett
ärendet i dialog med VD för Vallonbygden och styrelserna för de bägge bolagen har
behandlat ärendet. Vallonbygdens styrelse har också bifogat ett särskilt yttrande, se
bifogat protokoll.
Ändringarna består i att Vallonbygdens uppdrag från årsskiftet enbart innefattar
verksamheter rörande bostadsändamål, huvudsakligen hyresrätter. Förutom detta
görs också några andra korrigeringar och förtydliganden i förslaget till nytt
ägardirektiv. En större förändring omfattar punkten 5, där det införs tydliga
ekonomiska mål i form av krav på soliditet och avkastning. Motsvarande mål har
inte funnits sedan tidigare. Under punkten 6 har det i den fortsatta beredningen
efter styrelsebehandlingarna, gjorts några förtydliganden vad avser värdeöverföring.
I sak innebär det dock inte någon förändring.
På det stora hela är bolagen överens om förslag till ändringar, förutom det som
gäller punkten 4. Som framgår av bifogat protokoll önskar Vallonbygdens styrelse
en annan skrivning. Under beredningen har frågan diskuterats med ledningen för
Vallonbygden. De har hänvisat till hur ägaren för ett annat bostadsbolag,
Wetterhem i Jönköping, formulerat sina ägardirektiv och skulle vilja ha en
motsvarande formulering i sina. Vid kontroll av detta direktiv framgår dock att
Jönköping valt en annan formulering än den Vallonbygden föreslår avseende på
vilka grunder ärenden ska föras till ägaren för prövning:


Investeringar (ej reinvesteringar) som överstiger 30 mnkr



Förvärv och avyttring av fastigheter

Som synes ska alltid förvärv och avyttring föras till ägaren för bedömning av frågans
principiella karaktär, medan investeringar under 30 miljoner kronor inte behöver
stämmas av med ägaren.
Mot bakgrund av detta vidhåller förvaltningen sitt förslag till nytt ägardirektiv. Om
fullmäktige så önskar kan det dock vara möjligt att skriva in en punkt avseende
investeringsnivån, medan det finns goda skäl att köp och försäljning av fastigheter
alltid ska stämmas av med ägaren. Sådana affärer tenderar sällan att ha med
beloppsstorlek att göra, utan kan ofta handla om helt andra aspekter som
exempelvis landsbygdspolitik, socialpolitik eller kommunens fortsatta strategiska
utveckling kopplat mot tillväxt och Vision 30/35.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige
1. Att fastställa ägardirektiv för Vallonbygden AB
2. Att upphäva tidigare ägardirektiv från 2014-11-06
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Dokumentägare: VD FFIA
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Ägardirektiv Vallonbygden AB
Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagsstämma i bolaget. Kommunfullmäktige kan utfärda kompletterande ägardirektiv i anslutning till budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv ska
antas på bolagsstämma i bolaget
1. Bolagets verksamhet

Enligt sin bolagsordning har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom
Finspångs kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter för bostadsändamål, där bostadslägenheterna huvudsakligen upplåts
med hyresrätt och bygga bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.
2. Kommunala principer för bolagets verksamhet

Bolaget skall tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen Bolaget skall
därutöver bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.
3. Bolagets uppdrag

Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Vallonbygden AB är
kommunens verktyg för att uppnå detta välfärdsmål samt att medverka till
att göra Finspång till en attraktiv kommun att bo och verka i och därmed
medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen infrastrukturellt
och miljömässigt.
Bolaget ska
 vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter
 verka för att Finspång är en attraktiv kommun att bo i och att driva
näringsverksamhet i genom att medverka till att det finns goda,
sunda och prisvärda hyresbostäder i kommunens större bostadsområden och tätorter
 arbeta för att utveckla miljö- och kretsloppsanpassning av bostadsområden
 ha en så väl avvägd sammansättning av bostäder att socioekonomiskt
utsatta grupper kan erbjudas bostad
 arbeta aktivt för att bostäder finns att få för personer med svag ställning på bostadsmarknaden
 aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande
och delaktighet
 medverka till energieffektivisering i det samlade fastighetsbeståndet

4. Köp, försäljning och nyproduktion av fastigheter

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget innan bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet, så att moderbolaget kan ta ställning till
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om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Motsvarande
information ska ges till moderbolaget avseende planerad nyproduktion. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är
genomförd.
5. Ekonomiska mål

Bolaget skall eftersträva god lönsamhet och finansiell stabilitet för att skapa
ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. Soliditeten
ska därmed uppgå till 25 % på bokfört värde med en tillåten avvikelse på
plus/minus 3 %. Avkastningskravet uppgår till lägst 3 % på totalt kapital.
För att uppnå kostnadseffektivitet och åstadkomma för koncernen optimala
lösningar ska koncernens funktioner för övergripande marknadsföring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphandling och inköp, samt finansförvaltning så långt det är möjligt, utan att det
strider mot särlagstiftningens krav på affärsmässiga principer, samordnas.
6. Värdeöverföringar (utdelning/koncernbidrag)

Bolaget skall, så långt det är möjligt, ha en ekonomisk ställning som medger
att bolaget kan lämna koncernbidrag till ägaren. På förslag från styrelsen
beslutar bolagsstämman om koncernbidrag kan lämnas, samt storleken på
bidraget. Värdeöverföringen får ej strida mot vad som stipuleras i lagen
(SFS 2010:789) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 3-6 §§
samt i aktiebolagslagen (SFS 2005:551), kap. 17.
I enlighet med ovanstående lag kan Bolaget också, om ekonomin så medger,
lämna överskott till Finspångs kommun om överskottet används för sådana
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet
för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
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Ägardirektiv Vallonbygden AB
Detta ägardirektiv ska –för att äga giltighet –antas på bolagsstämma i bolaget. Kommunfullmäktige kan utfärda kompletterande ägardirektiv i anslutning till budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv ska
antas på bolagsstämma i bolaget
1. Bolagets verksamhet

Enligt sin bolagsordning har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom
Finspångs kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter för bostadsändamål, där bostadslägenheterna huvudsakligen upplåts
med hyresrätt och bygga bostäder, affärslägenheter, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samt förvalta kommunala fastigheter.
2. Kommunala principer för bolagets verksamhet

Bolaget skall tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen Bolaget skall
därutöver bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, med undantaget att förvalta kommunens fastigheter. Likställighets- och självkostnadsprincipen ska gälla för de delar där bolaget bedriver kommunal verksamhet.
3. Fastighetsbolagets uppdrag

Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Vallonbygden AB är
kommunens verktyg för att uppnå detta välfärdsmål samt att medverka till
att göra Finspång till en attraktiv kommun att bo och verka i och därmed
medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen infrastrukturellt
och miljömässigt.
Bolaget ska
i vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter
i verka för att Finspång är en attraktiv kommun att bo i och att driva
näringsverksamhet i genom att medverka till att det finns goda,
sunda och prisvärda hyresbostäder i kommunens större bostadsområden och tätorter
i arbeta för att utveckla miljö- och kretsloppsanpassning av bostadsområden
i ha en så väl avvägd sammansättning av bostäder att socioekonomiskt
utsatta grupper kan erbjudas bostad
i arbeta aktivt för att bostäder finns att få för personer med svag ställning på bostadsmarknaden
i aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande
och delaktighet
i medverka till energieffektivisering i det samlade fastighetsbeståndet
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4. Köp och försäljning av fastigheter

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget innan bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet, så att moderbolaget kan ta ställning till
affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets styrelse,
när sådan åtgärd är genomförd.
5. Fastighetsförvaltning

Bolaget skall utföra administrativ förvaltning, drift, skötsel, underhåll och
beredskap av kommunens fastigheter.
Uppdrag och ersättning regleras i särskilt avtal mellan kommunen och bolaget.
6. Ekonomi

Bolaget ska sträva efter en stabil ekonomisk utveckling, med en för fastighetsbranschen tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
För att uppnå kostnadseffektivitet och åstadkomma för koncernen optimala
lösningar ska koncernens funktioner för övergripande marknadsföring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphandling och inköp, byggande och projektutveckling samt finansförvaltning så
långt det är möjligt, utan att det strider mot särlagstiftningens krav på affärsmässiga principer, samordnas.
7. Koncernbidrag

Bolaget skall, så långt det är möjligt, ha en ekonomisk ställning som medger
att bolaget kan lämna utdelning till ägaren. Utifrån bedömning av bolagets
ekonomiska ställning beslutar kommunstyrelsen på förslag från moderbolaget om koncernbidrag kan lämnas, samt storleken på bidraget.
Koncernbidragets storlek får ej strida mot vad som stipuleras i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3 §.
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Kommunstyrelsen

Trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De Besche väg med
anledning av nytt vårdcentrum
Sammanfattning
Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara
färdigt under hösten 2020. Preliminärt kommer inflyttning att ske under december
månad 2020. Detta aktualisera behovet av att fatta beslut om hur trafikföringen ska
ske runt den nya byggnaden.
Tillfarten till vårdcentrum kommer att ske via infart via gamla ”Unos väg” på södra
sidan om byggnaden/bakom Kulturhuset. I anslutning till vårdcentrums entré
kommer ca 35 parkeringsplatser att anläggas för besökande till vården.
I och med att byggnaden blir färdig och tas i bruk behöver Bergslagsvägen i sin
sträckning förbi densamma, samt den del av De Besche väg som löper utmed
kortsidan i öster, återställas efter byggnationen. I samband med detta behövs
principiella beslut om hur dessa vägavsnitt ska utformas för framtida utnyttjande.
Nedan beskrivs kommunens bedömning och ställningstaganden.
Bedömning
Frågan om trafik genom centrum har ju diskuterats i olika media de senaste åren.
Inte minst naturligtvis aktualiserat av de begränsningar som bygget av vårdcentrum,
och därav följande avstängning av Bergslagsvägen och De Besche väg, inneburit.
Samtidigt har det också pågått en diskussion, inte minst i den politiska
referensgruppen för Finspångs centrum, (i fortsättningen kallad Centrumgruppen)
om hur centrum i ett något större perspektiv ska utvecklas framöver.
Kommunstyrelsen fattade våren 2017 ett principbeslut om utvecklingen för de
offentliga ytorna i centrum och dess utveckling utifrån ett underlag framtaget av
Centrumgruppen. Detta beslut kan i korthet beskrivas i följande punkter:
-

Centrum ska utvecklas från genomfartstrafik till mötesplatser och aktivitet
Bruksparken, Bergslagstorget och Förvaltningstorget ska bindas ihop på ett
tydligare sätt
Respektive yta ska gestaltas utifrån en tanke om det offentliga rummet och
ges en rumslig karaktär av upplevelse, aktivitet och plats för vistelse
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Det ska vara lätt att ta sig till centrums olika ytor, oavsett trafikslag, och
också lätt att kunna parkera såväl cykel som bil.
Genomfartstrafiken i centrum ska dock inte stimuleras.

När nu vårdcentrumbygget går in på sitt slutår behöver Finspångs kommun fatta ett
antal principbeslut med hänsyn såväl till det faktum att vårdbyggnaden färdigställs
men också i förhållande till ovanstående ställningstagande kring de offentliga ytorna
i centrala Finspångs tätort. Det är också viktigt att påbörja arbetet med utformning
och därefter upphandling av entreprenör för berörda vägsträckor. Detta för att
kunna genomföra nödvändiga arbeten så att dessa kan färdigställas till november
2020, det vill säga i samband med att vårdcentrum är färdigt att tas i bruk.
Ställningstagande
För Bergslagsvägen föreslås följande ställningstaganden:













Vägsträckningen förbi vårdcentrum, Centrumkyrkan och Kulturhuset
öppnas för trafik i båda riktningarna. Vägen ska utformas som
lågfartsområde, d.v.s. trafiken ska ske på de oskyddade trafikanternas villkor.
Gång- och cykeltrafiken ska säkerställas i utformningen.
Det ska vara möjligt att kunna framföra färdtjänstfordon och mindre
kollektivtrafikfordon (läs Servicelinjen) på vägsträckan. Möjligheten till avoch påstigningsplatser ska bedömas, även om det inte ska ske genom
särskilda hållplatslägen. Även varutransporter behöver kunna trafikera
vägen.
Framkomlighet för Räddningstjänstens utryckningsfordon skall säkras vid
utformningen.
Gestaltningsmässig anpassning av vägavsnittet ska ske till de byggnader som
ligger utmed vägsträckans södra del i samarbete med berörda
fastighetsägare.
Likaså ska gestaltningen ta hänsyn till hur sträckningen längs med den så
kallade Lidl-parkeringens slänt på norra sidan kan göras mer attraktiv och
integreras i en helhetslösning för vägavsnittet.
Vid utformningen ska anslutningen till redan genomfört lågfartsområde vid
Vallonplatsen och sträckan förbi ”gamla Konsumhuset” beaktas och
integreras.
Avstängningen av Bergslagsvägen utanför restaurang Joans permanentas
och den befintliga vägytan integreras i den framtida utformningen av
Bergslagstorget.
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I ett senare skede bör Bergslagsvägens sträcka från Vallonplatsen och ner till
anslutningen mot Stationsvägen också omvandlas till ett lågfartsområde. Detta för
att skapa en sammanhängande gestaltning av hela den berörda sträckan av
Bergslagsvägen genom centrum.
För De Besche väg föreslås följande ställningstaganden:
De Besche väg går söderut från Bergslagsvägen och svänger sedan österut och
ansluter till Kalkugnsvägen.
 Den södra delen förbi vårdcentrums gavel i öster stängs av för biltrafik i
båda riktningarna.
 In – och utfart från fastigheterna längs med De Besche väg, samt till
parkeringen för bostadsrättsfastigheterna med adress De Wijks väg 8 – 12
och till parkeringsplats för vårdcentrums verksamhetsbilar ska ske från
Kalkugnsvägen.
 Utformningen av vägsträckningen längs med vårdcentrum anpassas till gång
och cykeltrafik och anslutningen till Bergslagsvägens lågfartsområde ska ges
en enhetlighet i gestaltningen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att Bergslagsvägens avstängning utanför restaurang Joans permanentas.
2. 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.
3. Att De Besche väg, sträckan utanför vårdcentrumbyggnaden, stängs för
biltrafik och utformas för gång- och cykeltrafik.
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Kommunstyrelsen

Kommunal borgen för lån avseende utbyggnad av
klubbstugan hos Finspångs Fotbollsklubb
Sammanfattning
Finspångs Fotbollsklubb ansöker om kommunal borgen på 800tkr. Klubben har
varit i kontakt med flera banker som kräver borgen.
Enligt finanspolicyn för Finspångs kommun så lämnas borgen och garantier
normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen eller till verksamheter
av väsentligt intresse för kommunen. Kommunen har en restriktiv hållning till
andra låntagare.
Bakgrund:
Finspångs fotbollsklubb har idag sin klubbstuga på området Grosvad.
Klubbstugan bedöms vara för liten då klubben växt sedan denna byggdes. Under
oktober har därför klubben påbörjat en utbyggnad för att kunna möta klubbens
behov idag och framåt i tiden. Utbyggnaden sker i två etapper med en total
kostnad på 3 mkr. Den nu påbörjade första etappen är kalkylerad till 1 800 tkr. I
denna etapp ska två omklädningsrum byggas. Området där klubben finns har
idag stora problem med kapacitet för omklädning. De två omklädningsrummen
som byggs ska anslutas till det system som Medley administrerar. Detta innebär
att även andra än medlemmar i klubben kommer att kunna använda rummen.
Nuvarande klubbhus står på ofri grund och kan därför inte belastas med pantbrev
som säkerhet för lånat kapital.
Klubben har behov av att låna 800 tkr av totalbeloppet, 1 800 kkr. Resterande
kommer att finansieras med erhållna bidrag och eget kapital och arbete från den
egna klubben. De banker de kontaktat kräver borgensåtagande på hela det
lånade beloppet eftersom säkerhet inte kan tas ut i nuvarande klubbhus. Mot
denna bakgrund söker därför föreningen kommunal borgen för deras lån till
banken om 800 kkr. Lånet ska löpa under 10 år och kommer att inrymmas i
föreningens budget under denna period. Klubben har förutom sedvanliga
medlemsavgifter och kioskförsäljning två viktiga finansieringskällor i de två
cupturneringar som ordnas på sommaren, Fotbollscup Finspång, liksom runt jul
och nyårshelgen, Atlas Cup.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta
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1. Avslå ansökan om kommunal borgen

135 av 251

Till
Kommunstyrelsen
Finspångs Kommun
612 80 Finspång

Ansökan om kommunal borgen.
Finspångs Fotbollsklubb har idag sin klubbstuga på området Grosvad.
Klubbstugan är idag för liten då klubben växt sedan denna byggdes. Under
oktober har därför klubben påbörjat en utbyggnad för att kunna möta klubbens
behov idag och framåt i tiden.
Utbyggnaden ska ske i två etapper med en total kostnad på 3 Mkr. Den nu
påbörjade första etappen är kalkylerad till 1 800 kkr. I denna etapp ska två
omklädningsrum byggas. Området där vi finns har idag stora problem med
kapacitet för omklädning. De två omklädningsrummen som byggs ska anslutas
till det system som Medley administrerar. Detta innebär att även andra än
medlemmar i vår klubb kommer att kunna använda rummen.
Nuvarande klubbhus står på ofri grund och kan därför inte belastas med
pantbrev som säkerhet för lånat kapital. Klubben har behov av att låna 800 kkr
av totalbeloppet, 1 800 kkr. Resterande kommer att finansieras med erhållna
bidrag och eget kapital och arbete från den egna klubben.
De banker vi kontaktat kräver borgensåtagande på hela det lånade beloppet
eftersom säkerhet inte kan tas ut i nuvarande klubbhus. Mot denna bakgrund
söker därför föreningen kommunal borgen för vårt lån i bank om 800 kkr. Lånet
ska löpa under 10 år och kommer att inrymmas i föreningens budget under
denna period. Klubben har förutom sedvanliga medlemsavgifter och
kioskförsäljning två viktiga finansieringskällor i de två cupturneringar som
ordnas på sommaren, Fotbollscup Finspång, liksom runt jul och nyårshelgen,
Atlas Cup.
Med förhoppning om välvillig prövning.
Finspångs Fotbollsklubb 2019-10-27
Styrelsen
genom ordförande
Lars Cederulf
Bilaga
Kort presentation ”Utbyggnad Klubbstuga”
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UTBYGGNAD KLUBBSTUGA
FINSPÅNGS FOTBOLLSKLUBB
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Basfakta
• Vi har dag ca 450 medlemmar. Medlemsantal för 5 år sedan 325.
• Verksamheten har växt bl.a genom integrationsprojekt. Projektet har
gett oss cirka 50 nya medlemmar.
• Kapaciteten på omklädningsrum inom vårt område är idag för låg.
• Vår ”interna utrymmen” räcker inte till idag.
• Vår klubbstuga saknar helt sammanträdesrum.
• Våra förråd är kraftigt begränsade.
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LÖSNINGSFÖRSLAG
• Målet är att göra klubbstugan till en naturlig mötesplats för så många som
möjligt i vår klubb.
• Utbyggnad ska ske i två etapper. Start för etapp ett oktober 2019.
• Utbyggd etapp 1 omfattar en yta på ca 130 m2.
• Total tid för båda etapperna 2 till 5 år
• Skapa två nya omklädningsrum som ansluts till områdets bokningssystem
men som i första hand används av vår egen klubb.
• Skapa sammanträdesrum, kansli, kök, samt rum för rehab och förråd.
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PLANERAD KOSTNAD etapp 1
Etapp 1
• Schakt – Plintar- Dränering
• Tak –väggar-golv
• Fönster-dörrar
• Inredning omklädningsrum mm
• El-Vatten-VVS
• Uppvärmning
• Kök
• Målning
Total kostnad 1 800 kkr
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Finansiering Etapp 1
• Erhållet bidrag från Finspångs Kommun 500 kkr
• Sökt bidrag från Östergötlands Idrottsförbund 300 kkr
• Egen finansiering från vår förening 100 kkr Bla eget arbete.
• Sponsring 100 kkr
• Externt lån 800 kkr
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TIDPLAN ETAPP 1
• SLUTLIG RITNING KLAR DECEMBER 2018
• BYGGLOV FRÅN FINSPÅNGS KOMMUN APRIL 2019
• BIDRAG ERHÅLLET FRÅN FINSPÅNGSKOMMUN
• BIDRAGSANSÖKAN TILL ÖIF APRIL 2019
• START UTBYGGNAD OKTOBER 2019
• BANKKONTAKT FÖR FINANSIERING OKTOBER 2019
• ETAPP 1 KLAR SENAST JUNI 2021
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Michael Muslijevic

2019-11-06
Dnr KS.2019.0429

Kommunstyrelsen

Förslag om höjd ersättning till samtliga aktiva brukare
med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller
dagverksamhet enligt SoL, habiliteringsersättning.
Bakgrund
Flertalet av kommunerna i Sverige betalar ut habiliteringsersättning till brukare som
deltar i daglig verksamhet. ”Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget
som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med
funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller
utbildar sig. Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i
den dagliga verksamheten. Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut, men
cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning”, skriver Åsa
Regner barn-, äldre- och jämställdhetsminister i ett pressmeddelande. Regeringen
kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över
habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på området.
Finspångs kommun har betalt ut ersättningen sedan omsorgslagen (1985) krävde att
habilitetsersättning skulle betalas ut. Omsorgslagen ersattes av LSS 1994.
Ersättningen har varit uppe som ärende till kommunpolitiken 2009 då
tjänstemannaorganisationen föreslog att ersättningen skulle tas bort. Politiken ansåg
dock att ersättningen skulle kvarstå. För övrigt kan ej förändringar i ersättningsnivån
återfinnas.
Flera kommuner i Östergötland såg över ersättningen 2018 för att undersöka om
höjning kan göras. Som exempel kan Linköpings kommun ges där politiken fattade
beslut om en timpeng på 10 kr per arbetad timme men max 70 kr per dag.
Såhär ser ersättningen ut idag
Idag betalar Finspångs kommun ut habilitetsersättning och stimulansbidrag, till
brukarna som deltar i daglig verksamhet. Det är olika begrepp beroende på vilken
grupp man jobbar i, men ingen skillnad. Brukare som tillhör Vallonvägen och
Händelsecenter erbjuds habiliteringsersättning om 10 kr per halvdag och 14 kr per
heldag. Brukare tillhörande Najen, Pegasus, Lilla Opus, Medley, företagsplacerade
och Kommuncaféet erbjuds stimulansbidrag med 17 kr per halvdag och 34 kr per
heldag. Brukare tillhörande Dagverksamheten Ölstad erbjuds ingen ersättning.
Ersättningen är helt beroende på vilken enhet brukaren tillhör och kan således inte
härledas till om brukaren har ett LSS-beslut eller ett SoL-beslut, det kan inte heller
härledas till hur aktiv brukaren är.
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Förslag om hur vi ska göra framöver
Då kommunen använder olika begrepp om ersättningen, utan att göra större
åtskillnad i begreppsinnebörden, föreslås att enbart begreppet habiliteringsersättning
används. Det är det mest vedertagna begreppet nationellt. Då ersättningen i
dagsläget enbart beror på vilken enhet brukaren deltar i utan att värdera brukarens
kapacitet i arbetsuppgifter eller annan arbetsförmåga, föreslås att samma ersättning
erbjuds till samtliga brukare oavsett vilken daglig verksamhet placeringen är i.
Ersättningsnivån har varit oförändrad under lång tid. Sektor social omsorg föreslår
därför en höjd ersättning till samtliga aktiva brukare med beslut om daglig
verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL till 20 kr per halvdag och 40
kr per heldag. Det innebär en ökad kostnad med 164 tkr per år, vilket ger en total
kostnad om 481 tkr. Uträkningen baseras på att samma antal brukare deltar i daglig
verksamhet i samma utsträckning som under hösten 2019. I dagsläget finns det 81
individer som har ett beslut om daglig verksamhet, fördelat på 611 hela dagar samt
400 halva dagar/månad.
Höjningen kan finansernas med stadsbidrag för 2019 och får rekvireras för att bl.a.
höja en låg dagpenning. Statsbidraget är redan beviljat och ligger på 821 772 Sek och
kan användas fram till 31:e december 2019 och ska återrapporteras under våren
2020. Skulle statsbidraget komma att användas enligt pt.3 i förslag till beslut skulle
det tillika innebära att omkostnaden för ersättningen skulle öka för år 2020 vilket ej
ryms inom ordinarie budget.
Ytterligare ett alternativ, om statsbidraget ej används, är att med den befintliga
årskostnaden fördela ersättningen jämnt över de brukare som finns, vilket skulle
innebära att en del brukare får mindre och en del får mer i habiliteringsersättning.
Förslag till beslut
1. Att enbart använda begreppet habiliteringsersättning framöver.
2. Att ersättningen höjs till 20 kronor per halv dag och 40 kr per hel dag från
och med 1 januari 2019. Beslutet gäller retroaktivt.
3. Att samma ersättning ska erbjudas till samtliga brukare med beslut om
daglig verksamhet, detta finansierat via beviljade statsbidraget.
4. Att om ej statsbidraget används slår man ut den befintliga
ersättningskostnaden på antalet deltagare.
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Kommunstyrelsen

Överenskommelse, samverkansavtal gällande gemensamt
HVB.
Sammanfattning
Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB för barn och unga med
sammansatt behov är att erbjuda ungdomar 13-17 år som har en komplex
behovsbild samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och
respektive kommuns socialtjänst.
Genom gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för en väl fungerande vårdkedja
och samverkan i samordnade insatser från den lokala öppenvården i kommunerna
och regionen.
Detta ger förutsättning för en hållbar vård utifrån både ett ekonomiskt samt
kvalitativt perspektiv.
Ekonomi
Den ekonomiska modellen utgår utifrån självkostnadsprincipen. Totalt skulle
driftskostnaden uppgå till ca 14,6 mnkr per år med en snittkostnad på 5 000 kr per
dygn. Detta skulle innebära en vårddygnskostnad på 3 635 kr per dygn för
kommunerna.
Uppstartskostnaden beräknas motsvara ca 3,5 mnkr utifrån att beläggningen under
första halvåret beräknas motsvara ca 50% beläggning. Skulle beläggningen vara
mindre kommer kostnaderna öka, om beläggningen är högre minskar kostnaderna.
Uppstartskostnad och eventuella underskott fördelas enligt fördelningsnyckel,
27,5% Regionen och 72,5% kommunerna. Kommunernas fördelningsnyckel och
kostnader beräknas utifrån det befolkningsunderlag kommunerna har. Finspång
kommuns fördelningsnyckel är beräknat på 4,71% och den befolkningsmängd som
kommunen hade december 2018 (21 758). Således skulle uppstarskostnaden för
Finspång kommun, med en beräknad beläggning på 50% ligga på ca 120 000 kr.
Förslag till beslut
1. Att godkänna överenskommelse om samverkansavtal gällande
gemensamt HVB, barn och unga 13–17 år med start 2020-01-01
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Överenskommelse om
samverkansavtal gemensamt HVB,
barn och unga 13-17 år
Gäller fr.o.m. 2020-01-01
Version 28/9

Parter:

Region Östergötland, Östergötlands kommuner

Diarienummer: HSN 2019-687
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SAMVERKANSAVTAL GEMENSAMT HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE
(HVB)

§ 1 Parter
Region Östergötland och de 13 kommunerna i Östergötland

Region Östergötland
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Motala kommun
Mjölby kommun
Finspångs kommun
Söderköpings kommun
Åtvidabergs kommun
Kinda kommun
Valdemarsviks kommun
Vadstena kommun
Boxholms kommun
Ödeshögs kommun
Ydre kommun

§ 2 Syfte och mål
Syftet med samverkan mellan kommunerna och regionen är att driva ett hem för vård- och boende (HVB)
riktat till barn, för att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen. HVB-hemmet
ska ha sin geografiska placering centralt i Östergötland.
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Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB är att genom samverkan erbjuda ungdomar, med komplex
behovsbild, en samordnad vård från Barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.
Målsättningen är också att utveckla en hållbar vårdkedja för barn som har sammansatta behov. Genom närhet
och gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för fungerande samplanering mellan den lokala öppenvården i
kommunerna och regionen. Detta ger förutsättning för hållbar vård utifrån både ekonomiskt och kvalitativt
perspektiv.
En ytterligare målsättning är att tillvarata familjens egna resurser. Vården ska utformas och genomföras
tillsammans med de aktörer som behövs och är relevanta för barnet/familjen. Det är alltid viktigt att
inkludera familj, skola och fritid i arbetet kring ett barn.

§ 3 Målgrupp
Pojkar och flickor i åldern 13-17 år med allvarlig psykosocial problematik i kombination med psykiatriska
tillstånd och där öppenvård inte bedöms tillräcklig.

§ 4 Verksamhetens innehåll
Verksamheten omfattas av gällande lagkrav inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Utifrån
verksamhetens syfte och målsättning inom detta avtal krävs en hög nivå av såväl kompetens som bemanning
samt goda rutiner för samverkan.
Vården ska utgå från barnets behov men även bygga på ett familjeperspektiv.
Insatsen erbjuds som bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller på grund av ett omhändertagande enligt lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Verksamheten ska ha hög kompetens inom såväl psykiatri som inom socialt behandlingsarbete. Barnens och
familjernas behov kommer vara av sådan komplex karaktär att vården kräver en nära samverkan mellan
psykiatri och socialtjänst för att åstadkomma en samordnad vård med hög omhändertagandenivå.
Behandlingsinsatsen bedöms normalt pågå 6-12 månader.
Verksamheten ska genomföra social och psykiatrisk behandling och vid behov psykiatrisk utredning, såsom:




Genomförande av fördjupade bedömningar med frågeställningar kring utvecklingsrelaterade
funktionsnedsättningar (ofta neuropsykiatriska)
Traumabearbetning
Förstärkt stöd vid hemgång/utslussning, med möjlighet till växelvis boende (mellan HVB och hem)
under en period.

HVB:t ska vara flexibelt och arbeta med barnen och deras familjer i olika miljöer såsom hem, skola och
fritid. En viktig del i vården är även hemgångsplaneringen och att behandlingshemmet finns kvar under en
längre period under övergången till öppenvård i den egna kommunen eller till dess att insatsen avslutas helt.

§ 5 Antal platser och tillgänglighet
Behandlingshemmet ska ha 10 platser. Platserna är såväl behandlande platser som utredningsplatser och
utslussningsplatser. Behovet styr fördelningen. Verksamheten ska alltid vara minst dubbelbemannad.
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§ 6 Dokumentation
Barn och vårdnadshavare informeras om att behandlingshemmet drivs i samverkan mellan kommunerna i
Östergötland och Regionen. Respektive huvudman ska dokumentera enligt gällande lagstiftning i sitt system.

§ 7 Ledning, personal och organisation
Huvudman för verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) är socialnämnden i Norrköpings kommun och huvudman enligt hälso- och sjukvårdslagen är
hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Östergötland.
Kommunen svarar för att det finns en föreståndare med ansvar för HVB-hemmet enligt
socialtjänstlagstiftningen. Föreståndaren har en arbetsledande funktion för hela verksamheten med daglig
styrning, driftsansvar och budgetansvar.
Region Östergötland svarar för att det finns en verksamhetschef med ansvar för HSL-insatser.
Personalen är anställd hos respektive huvudman. Oavsett huvudmannaskap ska ledning och personal på
HVB-hemmet ha regelbundna gemensamma möten.
Det ska finnas en strategisk styrgrupp som består av en chef vardera från Linköpings kommun, Norrköpings
kommun, Motala kommun, Mjölby kommun och Ödeshögs kommun samt regionens verksamhetschefer för
barn- och ungdomspsykiatrin. Styrgruppen ska arbeta fram och besluta om uppdragsbeskrivning som
tydliggör ledning och styrning av verksamheten. Styrgruppen ansvarar för att följa upp verksamheten och för
att ta eventuella beslut kring åtgärder om underskott föreligger. Styrgruppen ska ses två gånger per år, eller
oftare vid behov samt ska återrapportera till LGVO:s grupp ”Att växa upp” två gånger per år. Den
gemensamma styrgruppen ska inte ta del av sekretessbelagd information på individnivå utan arbeta på
strategisk nivå.

§ 8 Personalbemanning
Gemensam grundbemanningen bedöms i normalläget att uppgå till ca 17 årsarbetare. Vid behov ansvarar
regionen och kommunen för att öka upp bemanningen tillfälligt under kortare period (upp till två veckor).
Vid särskilt vårdkrävande placeringar görs en överenskommelse med placerande kommun om vilken särskild
bemanning som behövs och vad det kostar för kommunen.
Fördelning av grundbemanning bedöms uppgå till 14 årsarbetare dagtid och 3 årsarbetare nattetid.
Om bemanningen behöver ändras ska det ske i enlighet med de principer för fördelning som framgår ovan
och innebär att Regionen svarar för 25-30 % och kommunerna för ca 70-75 % av grundbemanningen.
Regionen ansvarar för bemanning med:
Psykolog 1,0 årsarbetare dagtid
Socionom 2,0 årsarbetare dagtid (med steg 1 utbildning)
Läkarresurs 0,25 årsarbetare dagtid
Sjuksköterska 0,5 årsarbetare dagtid
(1 åa av nattbemanningen finansieras av Regionen, anställningen görs via kommunen)
Kommunerna ansvarar för bemanning med:
Föreståndare 1 åa
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Socionom/likvärdig och behandlingsassistenter, målsättning är att hälften av behandlingspersonalen ska ha
akademisk examen, 9 årsarbetare dagtid samt sovande natt.
Omvårdnadspersonal/behandlingsassistent 3 årsarbetare vaken natt (lönekostnaden för en årsarbetare natt
finansieras av Regionen).

§ 9 Lokal
Norrköpings kommun ansvarar för att ordna en lämplig lokal, som uppfyller ställda krav, för verksamheten.

§ 10 Kompetensutveckling och handledning
Ansvaret för kompetensutveckling åvilar respektive chef men dessa ska samråda med varandra för att bidra
till att verksamheten når sitt mål. Kompetensutveckling ska ske löpande och innefattar såväl individuella som
gemensamma aktiviteter. Kostnader för kompetensutveckling och handledning ska omfattas av
verksamhetens gemensamma budget.

§ 11 Uppföljning
Verksamheten ska årligen följa upp beläggningen (antal placeringar, ålder, placeringsorsak, inskrivningstid,
samverkansparter, osv) samt halvårsvis redovisa hur verksamheten fungerar och påtala eventuella behov av
ändring/komplettering för strategisk styrgrupp. En gemensam verksamhetsberättelse ska årligen upprättas
och lämnas till avtalsparterna.

§ 12 Forskning och utveckling
Verksamhetens utvecklingsarbete ska kopplas till kommunernas och regionens FoU verksamheter. En
gemensam planering ska göras för att säkerställa att verksamheten följs upp ur ett långsiktigt perspektiv i
syfte att utveckla såväl verksamheten som kvalitets- och resultatuppföljning av densamma.

§ 13 Ekonomi
Ekonomin för verksamheten är beräknad utifrån att man uppnår en 80-procentig beläggningsgrad.
Fördelning mellan region och driftsansvarig kommun
Regionen svarar för kostnader för sin personal samt all till verksamheten hörande kostnader såsom lokal-,
drifts-, overhead- och FoU-kostnader motsvarande sin procentuella andel av verksamhetens totala
personalkostnader, vilket motsvarar ca 25-30 %.
Kommunen svarar för kostnader för sin personal samt all till verksamheten hörande kostnader såsom lokal-,
drifts-, overhead- och FoU-kostnader motsvarande sin procentuella andel av verksamhetens totala
personalkostnader, vilket motsvarar ca 70-75 %.
Kostnader med anledning av underskott i verksamhet, utifrån exempelvis ej belagda platser fördelas enligt
samma procentuella andel som ovan.
Vårddygnskostnad för placerande kommun
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Placerande kommun betalar det vårddygnspris som tagits fram enligt den självkostnadsmodell som redovisas
nedan.
Principer gällande ersättning för skolgång
Hemkommunen svarar för interkommunal ersättning enligt mottagande kommuns prislista.
Prislista för Resursskoleplats el motsvarande tillämpas, vilket innebär en samlad kostnad som innefattar
grundersättning och tilläggsbelopp/extraordinärt stöd.
Eventuell skolskjuts bekostas av hemkommunen.
Fördelning mellan kommunerna vid ett underskott i verksamhet, utifrån exempelvis ej belagda platser
Kostnaden fördelas procentuellt utifrån storlek på invånarantal i respektive kommun.
Revidering av procentuell fördelning görs årligen utifrån invånarantal, se bilaga: Fördelningsnyckel
kostnader utifrån befolkningsunderlag.
Ekonomisk modell utifrån självkostnadsprincipen:
Vid en beläggning på ca 80 procent bedöms den totala budgeten för verksamheten (för kommunerna) vara
10,6 mnkr per år, vilket leder till ett vårddygnspris uppgående till ca 3 635 kr för kommunerna. Regionens
kostnad per vårddygn motsvarar ca 1 379 kr per vårddygn.
Regionens bemanning och del av drift beräknas motsvara ca 4 mnkr vilket motsvarar 27,5 % av den totala
driftskostnaden för verksamheten. I beräkningen av budget är 72,5 % av kostnaderna fördelat på
kommunerna och utgör grunden för beräkning av vårddygnspriset för kommunen.
Totalt beräknas verksamheten kosta ca 14,6 mnkr per år. Snittpris: 5000 kr per dygn.
Avstämning mot budget görs vid årsslut. Fördelning av eventuella överskott eller underskott sker
procentuellt. Underskott fördelas utifrån befolkningsunderlag och eventuellt överskott utifrån hur mycket
respektive avtalspart betalat in till verksamheten under det berörda året.

§ 14 Avtalsperiod och uppsägning
Detta avtal gäller fr.o.m. 2020-01-01 och tills vidare.
Uppsägningstid 12 månader innan avtalets utgång.
Uppsägning ska ske skriftligt. Om en part säger upp sin medverkan ska en omförhandling av avtalet ske.

§ 15 Omförhandling
Part kan under avtalstiden begära omförhandling av innehållet i detta avtal, om väsentliga förändringar
inträffar i den egna verksamheten och dess ansvar.

Detta avtal har upprättats i 14 likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum
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Bilaga: Fördelningsnyckel kostnader utifrån befolkningsunderlag
Kommun

Befolkning dec 2018

Procentuell fördelning

Linköping

161 034

34,89 %

Norrköping

141 676

30,69 %

Motala

43 687

9,46 %

Mjölby

27 373

5,93 %

Finspång

21 758

4,71%

Söderköping

14 618

3,17 %

Åtvidaberg

11 537

2,50 %

Kinda

9 915

2,15 %

Valdemarsvik

7 956

1,72 %

Vadstena

7 514

1,63 %

Boxholm

5 449

1,18 %

Ödeshög

5 323

1,15 %

Ydre

3 743

0,81 %

Länet totalt

461 583

Uppstartskostnad och eventuella underskott fördelas enligt denna nyckel, 27,5% Regionen och 72,5 %
kommunerna. Mellan kommunerna görs fördelningen enligt ovan utifrån befolkningsunderlag, revidering
görs årligen för att fastställa den procentuella fördelningen mellan kommunerna (utifrån fastställt
befolkningstal i december av föregående år).
Uppstartskostnaden beräknas motsvara ca 3,5 mnkr utifrån att beläggningen under första halvåret
beräknas motsvara ca 50 % beläggning.
Eventuellt överskott fördelas tillbaka på samma sätt, 27,5 % till regionen och 72,5 % till kommunerna.
Fördelningen mellan kommunerna görs utifrån i vilken omfattning kommunen använt
behandlingshemmet, procentuell återbetalning till kommunerna beräknat utifrån % fördelning av
placeringsdygnen.
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Michael Muslijevic

2019-11-05
Dnr KS.2019.1111

Kommunstyrelsen

Förlängning av ramavtal, ungdomshälsa Östergötland
Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsomottagningarna i
Östergötland. Det nuvarande avtalet löper fram till 2019-12-31.
Målsättningen med ramavtalet är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga,
multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
perspektiv.
Detta ramavtal är övergripande för Östergötland län (innefattar samtliga
kommuner samt Region Östergötland) och ska reglera kommunernas och
regionens uppdrag och ansvar för verksamheten på
ungdomshälsomottagningarna i Östergötland.
Ansvaret för ungdomshälsomottagningarnas innehåll samt finansiella bitar delas
av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i de lokala
avtalen.
Ramavtalet löper mellantiden 2019-12-31 - 2020-07-01 och kommer följas upp
av parterna gemensamt. Detta ansvar åvilar Region Östergötlands ledningsstab.

Förslag till beslut
1. Att förlänga ramavtalet gällande ungdomshälsomottagningarna i
Östergötland, till 2020-07-01.
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Ramavtal för ungdomshälsor i
Östergötland
2015-07-01 – 2016-12-31

Parter
Region Östergötland, Valdemarsviks kommun
Datum
2015-04-24
Diarienummer HSN 2015-226
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1. Avtalsparter
Samtliga kommuner i Östergötland (kommuner) och Region
Östergötland (regionen).

2.

Bakgrund
Ungdomshälsorna (ibland benämnd ungdomsmottagning, mottagning
för unga vuxna) bedrivs i ett flertal kommuner i länet. Ungdomshälsorna
är en del av det offentliga nätverket kring unga och unga vuxna, vars
uppdrag är att ge stöd under den utvecklingsperiod då ungdomarna
väljer livsstil inför vuxenlivet.
Målsättningen för verksamheten är att utifrån en helhetssyn erbjuda
tidiga, multidisciplinära1 insatser satta i ett hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas
av lyhördhet för målgruppens behov och vara lättillgänglig. De unga ska i
mötet med personalen känna sig sedda, trygga och tagna på allvar.
Ansvaret för ungdomshälsorna såväl innehållsmässigt som finansiellt
delas av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i
de lokala avtalen.

3.

Avtalets syfte
Detta ramavtal är övergripande för Östergötlands län och ska reglera
kommunernas och regionens uppdrag och ansvar för verksamheten på
ungdomshälsorna i Östergötland. Avtalet reglerar en miniminivå, som
parterna är eniga om.

4.

Lokala överenskommelser
Detta avtal ska kompletteras med lokala överenskommelser. Dessa
överenskommelser ska minst reglera verksamhetens:
- Gemensamma åtagande avseende målgruppens ålder
- Medverkande parters åtagande
- Bemanning och ledning
- Samverkan
– Ansvar för lokaler och drift
– Ekonomi
– Dokumentation

1

Insatser med flera olika kompetensområden
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5.

Omfattning – Åtagande
Verksamheten ska tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande
insatser, erbjuda stöd och behandling vid lätta till måttliga psykiska
besvär, preventivmedelsrådgivning, rådgivning i sex och samlevnad samt
STI- (sexuellt överförbara infektioner) förebyggande arbete inkl.
provtagning. Genom god kunskap om ungdomar och deras behov samt
vilket stöd samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla
är rådgivning och hänvisning en viktig del av verksamhetens åtagande.
Insatserna ska kunna erbjudas individuellt och i grupp.
Verksamheten ska säkerställa att unga och unga vuxna bemöts på lika
villkor och att insatserna är individuellt anpassade oavsett sexuell
identitet, funktionsnedsättning, kön, etnisk, religiös, kulturell eller
livsfilosofisk tillhörighet. Unga och unga vuxna som visar tecken till
ogynnsam utveckling ska särskilt uppmärksammas. Insatserna som
erbjuds ska vara kostnadsfria för samtliga.
Ungdomshälsorna kan utöver detta tillhandahålla annan integrerad
verksamhet utifrån lokala behov och förutsättningar, t. ex kring missbruk
och beroende.
Parterna ansvarar gemensamt för att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt gällande exempelvis studiebesök, kvalitetssäkring
och uppföljning.
Ungdomshälsan skall i samverkan med regionen, kommunerna och
andra aktörer för unga och unga vuxna följa och medverka till
kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet samt anpassa
verksamheten därefter.

6.

Tillgänglighet
Ungdomshälsan ska vända sig till alla unga och unga vuxna, med flexibel
nedre åldersgräns och flexibel övre åldersgräns mellan 22-25 år.
Ungdomshälsan bör ta hänsyn till målgruppens speciella behov av
integritet och avskildhet vid beslut om förläggning av lokaler. En strävan
bör vara att ungdomshälsan ska läggas i fristående lokaler, dvs. utanför
vårdcentraler eller sjukhus. Om detta inte kan uppnås ska särskild
avdelad mottagningstid erbjudas varje vecka för denna grupp.
Öppettiderna ska anpassas efter ungdomars behov. Besök för bedömning
och för åtgärder ska erbjudas inom en vecka. I varje länsdel ska det
finnas minst en mottagning (Linköping, Norrköping, och Motala) som
har öppet varje helgfri vardag samt erbjuda kvällstid minst en gång i
veckan. Mottagningar med något lägre krav på tillgänglighet ska finnas i
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följande kommuner: Mjölby, Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik,
Söderköping och Finspång.
Alla unga och unga vuxna i länet ska kunna besöka vilken mottagning de
önskar i hela länet, oavsett var de bor eller var de går i skola. Det ska
även under sommarmånaderna finnas tillgänglighet till
mottagningsverksamhet. För detta krävs en samordning mellan samtliga
mottagningar sommartid. Information om hänvisning till annan
mottagning ska finnas på hemsida. Ungdomshälsorna i Linköping,
Norrköping,
och Motala ska under sommarmånaderna bedrivas som ordinarie
verksamhet, med undantag för kvällsöppet.
Varje ungdomshälsa ska aktivt påverka informationsspridningen så att
unga och unga vuxna ska känna till var närmsta mottagning finns samt få
vetskap om vad de kan få hjälp med där.
Som komplement till skolans sex- och samlevnadsundervisning ska
ungdomshälsan ombesörja att alla ungdomar vid minst ett tillfälle under
högstadietiden erbjuda klassvisa studiebesök vid den geografiskt närmste
ungdomshälsan. Där ska muntlig information ges vad ungdomshälsan
kan erbjuda ungdomarna.

7.

Samverkan
Samverkan ska ske med alla för unga och unga vuxna relevanta parter.
För att tillgodose unga och unga vuxnas hela behov av vård och omsorg
skall det på varje ungdomshälsa, oavsett storlek, finnas ett nära och
regelbundet samarbete mellan regionens och kommunens medarbetare
samt övriga medverkande aktörer.
Alla kommuner har möjlighet att sinsemellan reglera kostnader för de
kommunala insatserna som ges till unga och unga vuxna från annan
kommun än ungdomarnas hemkommun.

8.

Kvalitet, utveckling och uppföljning
Ungdomshälsan ska medverka i de för regionen och kommunerna
gällande kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av kvaliteten ska ske
utifrån de krav som ställs av regionen och respektive kommun.
Regionen och kommunerna ska utvärdera tillgängligheten och
verksamheten i olika avseenden. Varje år ska verksamheterna inlämna
uppgifter enligt uppföljningsdokument. En sammanställning av denna
uppföljning presenteras på sammanträde i samrådsorganet för vård och
omsorg samt på ungdomshälsornas gemensamma nätverksträff.
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9.

Personal och kompetensutveckling
Kommuner och regionen ska gemensamt eftersträva att det finns
personal av båda könen på varje ungdomshälsa
Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen på
ungdomshälsan har rätt kompetens och att all personal har de
egenskaper som krävs för att kunna bemöta unga och unga vuxna på ett
ändamålsenligt sätt.
Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen får en
ändamålsenlig kompetensutveckling.

10. Uppföljning
Ramavtalet ska följas upp av parterna gemensamt. Detta ansvar åvilar
den Region Östergötlands ledningsstab. Återrapportering ska ske till
Sakområdessamråd vård och omsorg.

11. Avtalstid
Detta avtal gäller under perioden 2015-07-01 – 2016-12-31. Part som vill
säga upp avtalet eller göra förändringar i avtalet skall påkalla förhandling
senast 12 månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta förlängs
avtalet med två år i taget.
Avtalet är upprättat i två ex varav vardera part erhåller ett vardera.
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12. Underskrift
Region Östergötland

Valdemarsviks kommun
/

- 2015

/

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

- 2015

Christoffer Bernsköld
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf.
Titel

Titel

Region Östergötland
Valdemarsviks kommun
/

- 2015

/

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

- 2015

Lena Lundgren
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Titel

Titel
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Linda Ulriksson

2019-10-24

Kommunstyrelsen

Utvecklingsmedel för digitalisering – Ny utrustning
Sammanfattning
I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en pågående
process för att möta samhällsutvecklingen. Genom att utveckla våra digitala verktyg
kan individ och familjeomsorgen inkludera familjer, ungdomar och annan
behandlingspersonal och öka kvalitén och effektiviteten i verksamheten. Idag
önskar klienter kontakt med myndigheter via andra kanaler än fysiska möten, vilket
vi har svårt att erbjuda i dagsläget. Individ och familjeomsorgen arbetar med att
ändra arbetssätt och förhållningssätt genom implementering av Signs of safety vilket
kräver visualisering och transparens.
Syfte
Arbetet utifrån Signs of Safety utgår ifrån samarbetsalliansen mellan familjen och
socialsekreteraren där familjen är experter på sin egen situation och där
socialsekreteraren utifrån sin profession bedömer riskerna kontra styrkorna/skyddet
som finns för barnet i hens situation. Förhållningssättet präglas av just samarbete
och transparens mellan socialsekreteraren och familjen. Vi vill genom digitalisering
påbörja arbetet med att direkt visa familjen/den enskilde vad vi skriver om dem. Vi
kan tillsammans med familjerna formulera anteckningar, utredningar och planer.
Att möjliggöra för familjer att ta sig igenom svåra situationer och bidra till att barn
får en bättre uppväxtmiljö, innebär inte bara en påverkan på en individs framtida
utveckling och hälsa, utan kan även i ett större perspektiv påverka samhällets
resurser och minska institutionalisering. Vi vet att barn som placeras utanför sin
familj riskerar att nå sämre utbildningsgrad samt i stort utveckla sämre hälsa. Det
bästa för ett barn vore därför att växa upp med sin familj och nätverk. Därför är ett
stort fokus inom Signs of Safety nätverksarbete, att engagera nätverket och att
stärka deras resurser.
Genom digitala verktyg kan vi ge möjligheten att personer som inte bor i
kommunen kan delta på mötet. Vi vill också ta mer möten med behandlingshem via
digitala forum så som Skype. Det möjliggör att vi kan ha tätare uppföljningar
tillsammans med familjen så att behandlingshemmen utför de vi ålagt dem, samt
inkluderar familjen.
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Vårt mål är på sikt att alla socialsekreterare ska ha med sig en liten bärbar projektor
på alla hembesök så att vi kan arbeta tillsammans med familjerna även när det gäller
det som skrivs.
Upplägg:
Vi vill skapa ett eget rum för digitala mötet på Individ och familjeomsorgen där det
fungerar utifrån sekretess. Vi vill börja med att ha fler uppföljningsmöten med
behandlingshem via detta forum.
Vi vill köpa in två bärbara projektorer för att ta med på hembesök så att vår
dokumentation blir transparent.
En TV till ett besöksrum för att kunna visa material i utredning- samt
behandlingsträffar. Denna Tv kommer också användas vid grupper ex. Våld i nära
relation samt föräldragrupper.
Utvecklingsmedel för digitalisering
Av avsatta medel för digitalisering kvarstår i dagsläget 1,8 mkr. Vård och Omsorg
sektorn har äskat 250 tkr på tidigare KS möte, vilket ännu ej är beslutat.
Ansökan
Sektor social omsorg ansöker om 54 000 kr i utvecklingsmedel för digitalisering.
Utrustning till rum för digitala möten

21 000 kr

TV, 75 tum till besöksrum/grupprum inkl. ljud

25 000 kr

Två små projektorer

8 000 kr
SUMMA:

54 000 kr

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1 Att finansiera sektor Social omsorgs digitaliseringssatsning av ny
utrustning
2 Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för
digitalisering med summan 54 000 kr
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Rita Jönsson

2019-10-22
Dnr KS.2019.0744

Kommunstyrelsen

Revidering av riktlinjer för projektmiljonen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26 beslut om riktlinje för projektmiljonen till
gymnasieskolor i Finspångs kommun (Dnr KS.2019.0744).
Sektor utbildning har efter avstämning med ekonomi- och styrningsavdelningen
reviderat rutinen. Revideringen innebär att ansökan för belopp över 50 000 kr
kommer att beviljas från år 2020 med sista ansökningsdatum 31 januari och 30
augusti.
Förslag till beslut
1. Att anta reviderad riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor i
Finspångs kommun.
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RIKTLINJER FÖR ATT SÖKA MEDEL UR
AVSATT PROJEKTMILJON
Gymnasieskolor i Finspångs kommun ges möjlighet att söka medel ur avsatt
projektmiljon.
Syfte
Syftet med bidraget är att stimulera gymnasieskolorna i Finspångs kommun
att ta initiativ till utvecklingsarbeten som leder till högre motivation och
högre måluppfyllelse.

Ansökan
För belopp upptill 50 000 kr kan ansökan göras löpande. Beloppet utbetalas
i efterhand mot uppvisande av styrkta kostnader.
För belopp högre än 50 000 kr är sista ansökningsdagen 31 januari och 30
augusti.
Beviljade ansökningar på belopp högre än 50 000 kr betalas ut direkt efter
beslut med 25 % av bidragssumman som startbidrag och därefter med resterande medel enligt överenskommelse mot styrkta kostnader. Detta överenskommes individuellt med varje beviljat projekt.

Ansökan ska innehålla
 Syfte och mål med projektet
 Tidsplan
 Eventuella samarbetspartner
 Budget med beskrivning av vilka kostnader som bidrag önskas för.
Ansökan görs genom att fylla i framtagen mall för ansökan.
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Bedömningsgrunder
Finspångs kommun kommer vid bedömningen av inkomna handlingar prioritera projekt som främjar Agenda 2030 samt Finspångs kommuns tillväxtmål.
Redovisning och ev. återbetalning
Redovisning görs i framtagen mall och ska ha inkommit till Finspångs
kommun senast två månader efter att projektet avslutats.
Mottagaren av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel
grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättning inte använts för det ändamål som angetts i ansökan. En nära dialog
mellan respektive projekt och kommunen ska därför föras under projekttiden.
Beslutsfattare
För belopp under 50 000 kr – utbildningsrådet
För belopp högre än 50 000 kr - kommunstyrelsen
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Redovisning av medel från projektmiljonen
Namn på projekt:
Skolenhet:

Kontaktperson:

E-postadress:

Sökt belopp

Projektkostnader
Faktiska kostnader:

Kr:

Ver.nummer
alt. Bilaga

Summa kostnader:

Kr:

vänd
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Riktigheten av lämnade uppgifter intygas:

Ort och datum: ………………………………

_______________________________

________________________________

Uppgiftslämnarens underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum: ………………………………

______________________________

________________________________

Rektors underskrift

Namnförtydligande

Blanketten skickas till:
Finspångs kommun sektor utbildning,
Bergslagsvägen 13-15 61280 Finspång
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Ansökan om medel från projektmiljonen
Namn på projekt:
Skolenhet:

Kontaktperson:

Organisationsnummer:

Telefon:

Adress:

E-postadress:

Postnummer och ort:

Sökt belopp

Projekttid, startdatum och slutdatum

Post/bankgiro:

Projektbeskrivning där syfte med projektet och målbild av
vad som ska uppnås, anges:

Målgrupp för projektet:

Ev samarbetspartners:

vänd
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Projektbudget
Beräknade kostnader:

Kr:

Summa kostnader:

Kr:

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas:
Ort och datum: ………………………………

_______________________________

________________________________

Uppgiftslämnarens underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum: ………………………………

______________________________

________________________________

Rektors underskrift

Namnförtydligande

Blanketten skickas till:
Finspångs kommun sektor utbildning,
Bergslagsvägen 13-15 61280 Finspång
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Magnus Pirholt

2019-05-20
Dnr KS.2018.1275

Kommunstyrelsen

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort
Sammanfattning
I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att
ställa sig bakom Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun framtida
utveckling, där tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000
invånare. Att bli fler invånare innebär bland annat större intäkter för att säkra
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden
behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl
bostäder, företag och kommunala verksamheter. Samtidigt som tillväxten ska ske
hållbart så ska Finspång vara en attraktiv boendekommun.
Utifrån tillväxt- och utvecklingsperspektivet och att Finspång ska vara en hållbar
boendekommun så har förvaltningen genom Strategisk plan 2019-2021 och
budget 2019 fått ett prioriterat uppdrag att utarbeta en parkeringsstrategi. En
parkeringsstrategi utgör ett viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem
som är i balans och stöder ortens utveckling.
Med anledning av ovanstående har förvaltningen utarbetat ett förslag till
parkeringsstrategi för Finspångs tätort, se bilaga. Parkeringsstrategin omfattar
kortfattat fyra övergripande mål som stödjer kommunens mål om hållbar
utveckling och en tillgänglig och attraktiv tätort. Parkeringsstrategins fyra
övergripande mål föreslås utgöras av att parkeringar ska skötas och planeras så
att de bidrar till:





En god sammanvägd tillgänglighet
En effektiv markanvändning
Att minimera negativa effekter av biltrafiken
Att fler väljer alternativa färdsätt

Utifrån de övergripande målen anges i strategin sedan ett antal inriktningsmål
som föreslås ligga till grund för den fortsatta planeringen och utvecklingen.
Den föreslagna parkeringsstrategin för Finspångs tätort utgör grunden för det
fortsatta arbetet att ta fram en plan för parkering som utifrån de övergripande
målen och inriktningsmålen i strategin anger de åtgärder och lösningar som är
nödvändiga att genomföra för en hållbar tillväxt och för att Finspång ska vara en
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Magnus Pirholt

2019-05-20
Dnr KS.2018.1275
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attraktiv boendekommun. Den bedömda kostnaden för framtagande av en plan
för parkering är 600 000 kr vilket föreslås finansieras genom kommunstyrelsens
medel för utvecklings- och omställningsinsatser. Tillgängliga medel uppgår för
närvarande till 2 770 000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att anta framtagen strategi för parkering i Finspångs tätort
2. Att utifrån framtagen strategi för parkering uppdra till sektor
samhällsbyggnad att ta fram ett förslag till plan för parkering för
Finspångs tätort
3. Att finansiering sker från kommunstyrelsens medel för utvecklings- och
omställningsinsatser med 600 000 kr.
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Parkeringsstrategi för
Finspångs tätort

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer
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Parkeringsstrategi för Finspångs tätort
Bakgrund
I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun framtida utveckling, där tillväxtmålet är
att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. Att bli fler invånare innebär bland
annat större intäkter för att säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att
kommunen behöver skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och
befintliga områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar
av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. Samtidigt som tillväxten ska ske
hållbart så ska Finspång vara en attraktiv boendekommun.
Utifrån tillväxt- och utvecklingsperspektivet och att Finspång ska vara en hållbar
boendekommun så har förvaltningen genom Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 fått
ett prioriterat uppdrag att utarbeta en parkeringsstrategi. En parkeringsstrategi utgör ett
viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem som är i balans och stöder ortens
utveckling.

Övergripande mål
Parkeringsstrategin ska stödja kommunens övergripande mål om hållbar utveckling och ett
attraktivt och tillgänglig centralort. Tätortens parkeringar utgör resurser som ska tillgodose
behoven för boende, besökande och arbetande i Finspång. Parkeringar ska skötas och planeras
så att de bidrar till


En god sammanvägd tillgänglighet



En effektiv markanvändning



Att minimera negativa effekter av biltrafiken



Att fler väljer alternativa färdsätt

Inriktningsmål
Utifrån övergripande mål ska nedanstående inriktningsmål gälla


På parkeringsplatser i centrum ska besökande och boende prioriteras framför
verksamma



Befintliga parkeringsplatser användas effektivare istället för att öka i antal



Det ska vara hög omsättning på parkeringsplatser i centrum för att öka tillgängligheten
och gynna besöksnäringen



Tillgången till gratis parkering vid arbetsplatser i Finspång ska minska



Parkeringar ska i högre grad täcka sina kostnader
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Parkeringsmöjligheter för cykel ska öka och anpassas efter funktion och behov i
centrum, större hållplatslägen, bytespunkter mellan olika trafikslag samt i närhet av
entréer vid viktiga målpunkter



Standarden på cykelparkeringar ska höjas så att de upplevs trygga, tillgängliga och
säkra



Finspångs kommun som arbetsgivare ska verka för ett hållbart resande



Kantstensparkering som tas bort i centrum ska ersättas med större parkeringar i
utkanten av centrum



Gångstråk mellan parkeringar och centrum ska vara attraktiva, trygga och tillgängliga



Samutnyttjande av parkeringsplatser ska eftersträvas i centrum



Boendeparkering ska i så stor utsträckning som möjligt anordnas på tomtmark i
parkeringshus eller i andra parkeringslösningar



Flexibla parkeringstal ska användas för att erbjuda möjligheter vid exploateringar att
påverka antalet parkeringar utifrån lösningar som bidrar till ett hållbart resande och
minskad användning av bilen.



I anslutning till större pendlarstråk ska pendlarparkeringar anordnas som ökar
möjlighet till kollektivt resande

Arbetsstrategi
Vägledande för att säkerställa en god resurshållning och för att åtgärder ska bidra till en
hållbar samhällsutveckling är tillämpningen av fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär
att åtgärder ska övervägas enligt följande steg:


Tänk om



Optimera



Bygg om



Bygg nytt
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Peter Kindblom

2019-11-01
Dnr KS.2019.0643

Kommunstyrelsen

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor
(LSO)mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning
Enligt (SFS 2003:778) Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) 3Kap 3§ skall en
kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet
anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges
hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.
Enligt 8§ skall en kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I
programmet skall målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som
finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser anges. I programmet skall
också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra
sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har
och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på
förhållandena i fred som under höjd beredskap.
Båda handlingsprogrammen skall antas av kommunfullmäktige för varje ny
mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter
som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Samråd med Länsstyrelsen skall alltid ske
dessutom är det brukligt att erbjuda grannkommuner att yttra sig över förslaget.
Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta
närmare riktlinjer.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att godkänna förslag till nytt handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot
olyckor (SFS 2003:778) för mandatperioden 2019-2022
2. Att översända förslag till nytt handlingsprogram till Länsstyrelsen och övriga
berörda myndigheter för samråd.
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INLEDNING
Världen är i ständig förändring samtidig som den blir mer och mer komplex. Vi ställs
inför nya utmaningar och nya sätt att se på vår omvärld. För räddningstjänsten innebär
det att nya typer av olyckor kan uppkomma och därmed nya sätt att genomföra
räddningsinsatser1 på. Detta ställer vidare krav på hur vi arbetar med att förebygga
bränder och olyckor.
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att i hela landet bereda människors
liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor,
med hänsyn till de lokala förhållandena.2 Det innebär att vi behöver inventera vilka risker som
finns i vår kommun och bedöma hur vår förmåga kan möta riskbilden som finns i Finspångs
kommun.
Syftet med denna rapport är att sammanställa uppgifter om Räddningstjänsten Finspångs
utryckande verksamhet. Utifrån den dokumentation som sammanställs, efter utförda
räddningsuppdrag, värderas och analyseras underlaget för att återspegla en bild av de
olycksrisker som föranleder räddningsinsats i kommunen. Vidare kan den framtagna
riskanalysen ligga som grund för vilka förmågor kommunen behöver för att möta dagens
olyckor.
Finspångs kommun är en stor kommun till ytan. Kommunen är beläget i norra Östergötland
med många anor från industritiden, där industrin fortfarande lever i viss omfattning och
näringslivet växer. Finspång har ca 22000 invånare som är fördelade i tätorten Finspång samt
omkringliggande orter Rejmyre, Lotorp, Falla, Sonstorp, Hällestad, Ljusfallshammar,
Grytgöl, Butbro, Borggård och Igelfors. Genom kommunen går riksväg 51 samt länsväg 215
som knyter Finspång mot Örebro, Norrköping samt Linköping.
I Finspångs kommun genomförs varje år ett antal räddningsinsatser. Varje händelse
dokumenteras i en händelserapport som senare ligger till grund för uppföljning och analys av
de olyckor som inträffat. Händelserapporterna skickas även till myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) där den nationella sammanställningen av olyckor sker.
Detta statistiska underlag återfinnes i IDA (http://ida.msb.se).
Databasen med händelserapporter (Daedalos version ) ligger som grund för denna riskanalys
och den tidsperiod som analyseras är 2015-01-01 till 2018-12-31. Materialet har bearbetats i
Excel samt med hjälp av Daedalos. Resultatet presenteras i rapporten i form av figurer,
tabeller och diagram.

1

Definitionen för räddningsinsats kan ses i vida mening. I denna rapport menas det att ett larm som mottagits av
räddningstjänsten och räddningstjänsten agerar på detta i någon form. Dvs det kan innefatta händelser som inte
faller in under kraven som anges i lagen om skydd mot olyckor (2003:778). ”Staten eller en kommun skall
ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande,
det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.”
2
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
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Avgränsningar

Riskanalysen är geografiskt avgränsad till Finspångs kommun3. Analysen fokuserar på de
risker och händelser som kan föranleda räddningsinsatser enligt LSO, dvs. risker som kan ge
konsekvenser för liv, hälsa, miljö eller egendom.
Insatsstatistiken som är bearbetad är tagen från insats-/händelserapporter som avser perioden
2015-01-01 till 2018-12-31. 2016-03-08 gick räddningstjänsten från att skriva insatsrapporter
till att skriva händelserapporter. Detta påverkar riskanalysen i den meningen att vissa
typhändelser från inrapporteringssystemet ändrades, exempelvis har ”allvarligt skadade”
ändrats och i händelserapporten finns nu endast ”avtransporterade till vårdinrättning”. Med
denna förändring delas riskanalysen upp i två olika perioder; 2015-01-01 till 2016-03-14
respektive 2016-03-08 till 2018-12-31. Överlappningen i datum beror på bytet av
inrapporteringssystemet och detta ger en period där vi skriver både insatsrapporter och
händelserapporter, i denna rapport tas ingen hänsyn till att de överlappar varandra. Resultatet
presenteras fortfarande som två enskilda perioder. Den första perioden kommer bara att
återges i generella drag, medens period 2 analyseras mer djupgående.
Tabell 1. definiering av perioder som denna riskanalys avser att granska.

Period 1

2015-01-01 till 2016-03-14

Period 2

2016-03-08 till 2018-12-31

Finspångs kommun har en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). I RSA:en behandlas samhällsstörningar och extraordinära händelser i större
omfattning än i denna analys. För att visualisera vart gränsen går för, riskanalys enligt LSO
och risk- och sårbarhetsanalys enligt LEH, se Figur 1. De händelser som anges i RSA:en
enligt LEH kan mycket väl beröra räddningstjänstens verksamhet, men nödvändigtvis inte
föranleda räddningsinsats grundat på LSO. Ett exempel på detta kan vara ett omfattande
strömavbrott, det påverkar räddningstjänsten utan att aktivera räddningsinsats enligt LSO.

3

Händelser som innefattar samarbete inom RäddSam-E är inkluderade.
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Figur 1. Relationen mellan vardagsolyckor, stora olyckor samt extraordinära händelser samt under
vilka lagar som de bearbetas.
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Statistik från tidigare år
Statistik är ett viktigt verktyg när man genomför en riskanalys då statistiken påvisar vilka
händelser som brukar föranleda en räddningsinsats. Analyseras statistiken så ges en överblick
gällande vilka områden vi ska arbeta med förebyggande arbete samt vilka förmågor som krävs
för att möta de vanligaste olyckorna.
Från 2015 till slutet av 2018 har räddningstjänsten totalt genomfört 1760 insatser. Under
denna period är de vanligaste typhändelserna som föranleder räddningsinsats listade i Tabell
2.
Tabell 2. De vanligaste händelsetyper som föranleder en räddningsinsats. Händelserna är listade utifrån larmantal i
kronologisk ordning.

Period 1

Period 2

IVPA

Trafikolycka

Trafikolycka

Annat sjukvårdslarm

Brand i byggnad

Brand i byggnad

Brand, ej i byggnad

Brand i skog eller mark

Förmodad brand

Hjärtstoppslarm

Statistiken som följer anger endast information och statistik för period 2, se förtydligande av
perioder i Tabell 1.
De fem vanligaste händelserna som föranleder en räddningsinsats summeras för period 2, se
Figur 2. Förklaring till punkterna kan ses i Tabell 3.

De fem vanligaste händelserna
70
60

Antal

50
40

2016

30

2017

20

2018

10
0
Annat
sjukvårdslarm

Brand i byggnad

Brand i skog eller
mark

Hjärtstoppslarm

Trafikolycka

Figur 2. De fem vanligaste händelserna som föranleder en räddningsinsats under Period 2.
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Tabell 3. Definitioner för händelser angivna i händelserapporteringssystemet. Dessa avser period 2.

Händelse
Annat sjukvårdslarm
Brand i byggnad

Brand i skog eller mark
Hjärtstopp
Trafikolycka

Förklaring
Uppdrag om att omhänderta en person med
andra sjukvårdsbehov än hjärtproblem, i
väntan på ambulans.
Definition av byggnad: Byggnad är en
varaktig konstruktion som består av tak eller
av tak och väggar och som är varaktigt
placerad på mark eller helt eller delvis under
mark eller är varaktigt placerad på en viss
plats i vatten samt är avsedd att vara
konstruerad så att människor kan uppehålla
sig i den. Plan- och bygglag (2010:900).
Definitionen brand i byggnad innefattar
händelser som har eller kan föranleda brand
i byggnad.
Produktiv skogsmark, annan trädbevuxen
mark, åker- eller betesmark eller annan mark
utan träd.
Uppdrag om att omhänderta en person med
befarat hjärtproblem, i väntan på ambulans.
En händelse där minst ett fordon eller fartyg
har varit i rörelse och som hade kunnat leda
till någon form av skada.
Omfattar förutom vägtrafikolyckor även
olyckor med snöskoter, spårbunden trafik,
flyg eller fartyg.

Utifrån dessa händelser så analyseras brand i byggnad, trafikolycka samt brand i skog och
mark mer djupgående under respektive rubrik.
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Brand i byggnad
Brand i byggnad är en av de vanligaste händelser som föranleder räddningsinsatser i
Finspångs kommun. För att återge en tydligare bild av denna händelsetyp så kommer
statistiken att brytas ned i flera olika delar. De delar som kommer att presenteras är:


Miljö (typ, skola, industri. etc.)



Bostadstyper



Startförmål



Tid på dygnet, vilka dagar i veckan samt månad

Antal

Brand i byggnad, miljö
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2016
2017
2018

Figur 3. De fem vanligaste miljöerna för händelsekategorin brand i byggnad.

I grafen avviker ”Industri”, ”skola” samt ”vanligt boende” som mer utsatta miljöer. ”Vanligt
boende” kan kategoriseras in i flera olika typer av bostadstyper, se Figur 4. De skolor som har
brunnit är Bildningen (2 ggr) och Grosvadsskolan (4 ggr). De incidenter där brand i byggnad
rapporterats som industri är alla samlade i på industriområdet där nuvarande Järnbro,
Gränges, SSAB samt Hydro ligger.
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Brand i bostad
14
12

Antal

10
8

2016

6

2017

4

2018

2
0
Flerbostadshus

Rad-/par- eller
kedjehus

Villa

Fritidshus

Annan typ av
bostad

Figur 4. ”Vanligt boende” som visas i Figur 3 delas upp i olika typer av bostäder och visas i denna figur

Brand i bostad, startföremål
25%

20%

15%

10%

5%

0%
Annan elapparat

Annat objekt

Mat

Matfett,matolja

Okänt

Sot, tjära

Startföremål
Figur 5. Här visas de sex vanligaste startföremålen för brand i byggnad. Den inkluderar samtliga bostadstyper.
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Brand i bostad
30%
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12-15

15-18

18-21

21-24

Tid på dygnet
Figur 7. Brand i byggnad fördelat på vilken tid på dygnet bränderna inträffar, antalet är angivet i %.

Brand i bostad, veckodag
25%
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Lör

Sön

Veckodag

Figur 6. Brand i byggnad fördelat på vilken veckodag bränderna inträffar, antalet är angivet i %.
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Brand i bostad, månadsvis
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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Maj

Jun

Jul
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Okt

Nov

Dec

Månad
Figur 8. Brand i byggnad fördelat på vilken månad på året som bränderna inträffar, antalet är angivet i %.
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Trafikolycka
För att analysera trafikolyckor som sker i kommunen har de vägar som är mest framträdande i
olycksstatistiken valts ut och vidare granskats. De sträckor som valts ut är:


Riksväg 51



Riksväg 215

Vidare följer generella kommentarer som sammanfattar period 2 statistik gällande
trafikolyckor i Finspångs kommun.
Riksväg 51
Under period 2 så föranleddes ett visst antal trafikolyckor i kommunen, den del av
trafikolyckorna som inträffade på riksväg 51 kommer att granskas i detta avsnitt. Sträckan
som berörs kan ses i Figur 9.

Figur 9. Riksväg 51, mätt från Eriksbergs-rondellen till Långbron.
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För att kunna återge vilka sträckor som är mest utsatta delas denna sträcka in i tre delsträckor:
 Östra (Eriksbergsrondellen-Rondellen utanför Willys i Finspång)
 Centrala (Rondellen utanför Willys i Finspång-Mellangrind)
 Västra (Mellangrind-Långbron)
Vidare återges värden för antal trafikolyckor per km. Detta för att uppskatta vilka sträckor
som är mest utsatta, se Tabell 4.
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Tabell 4. Hur många olyckor som inträffar på given delsträcka av riksväg 51.

Sträcka
Riksväg 51 (Östra)
Riksväg 51 (Centrala)
Riksväg 51 (Västra)

Antal olyckor
25
8
27

Sträcka (km)
19
5
27

Olycka/km
1,32
1,6
1

Riksväg 215
Under period 2 så föranleddes ett visst antal trafikolyckor i kommunen, den del av
trafikolyckorna som inträffade på länsväg 215 kommer att granskas i detta avsnitt. Sträckan
som berörs kan ses i Figur 10.

Figur 10. Den sträcka på länsväg som sammanställs är den som sträcker
sig från Sätra till korsningen länsväg 215/riskväg 51.
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Vidare återges värden för antal trafikolyckor per km. Detta för att uppskatta vilka sträckor
som är mest utsatta, se Tabell 5.
Tabell 5. Hur många olyckor som inträffar på given delsträcka av Länsväg 215.

Sträcka
Länsväg 215

Antal olyckor
18

Sträcka (km)
12

Olycka/km
1,5

Generella kommentarer
Trafikolycksdensiteten i Finspångs kommun är som störst i centralorten där ca 28% av alla
trafikolyckor sker.
Adderas trafikolyckorna som sker på riksväg 51, länsväg 215 samt de som sker i centralorten
så står de för ca 67% av det totala antalet trafikolyckor som räddningstjänsten Finspång har
åkt på under period 2.
Den väg i Finspång som antar högs värde för olycka/km är Gronvägen, se Tabell 6.
Tabell 6. Den sträcka i Finspång som har högst antal trafikolyckor/km.

Sträcka
Gronvägen

Antal olyckor
6

Sträcka (km)
1,5

Olycka/km
4

Vid ca 7% av alla trafikolyckor är det djur inblandade.
Under period 2 har det omkommit 2 personer till följd av trafikolycka.
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Skogsbrand
Under detta kapitel kommer en sammanställning av samtliga bränder i skog eller mark under
period 2 att sammanställas och de kategoriseras in i tre olika områden. Områdena som
undersöks är område ”Västra” (V), område ”Nordöstra” (NÖ) samt område ”Centrum” (C), se

Figur 11. Här är en överblick på de områden som behandlas gällande brand i skog eller mark. NV som omfattar det
geografiska område som berör deltid Hällestad, område NÖ berör deltid Rejmyre samt område C som berör heltid Finspång.

Figur 11.
Sammanställningen ger en generell bild för vilket geografiskt område som drabbats, det tar
ingen hänsyn till vilka enheter som blir dragna på larmet. Den totala summan för antalet larm
givet varje område presenteras i Tabell 7.
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Tabell 7. Den totala summan för antal larm ”brand i skog eller mark” specificerat för varje område under period 2.

Larmantal
Antal bränder
≥ 30 m2

Västra

Centrum

Nordöstra

11

54

14

3

13

2

Fördelningen för antalet larm redovisas även årsvis i Figur 12.

Figur 12. Denna data är tagen för period 2 och påvisar hur många larm som sker årligen för varje
geografiskt område.
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Framtidens räddningstjänst
Samhället är i konstant förändring, dessa förändringar påverkar räddningstjänstens
förutsättningar att arbeta.

Omställning till fossilfritt
För tillfället sker en total omställning från att vara fossilberoende till att bli fossilfri. Den
omställningen är tydlig om man kollar på fordonsindustrin som går mot att elektrifieras. Till
viss del har det sen tidigare funnit hybrider, men denna omställning lutar åt att bli total, dvs.
100% el-drivet. Detta innebär att batteriutvecklingen är en kapplöpning om att få så effektiva
batterier som möjligt, och därmed kunna erbjuda konsumenterna bilar som går långt som
möjlig per laddning. Att alla bränder ger upphov till toxiska förbränningsprodukter är känt
sedan länge och brand i e-fordon utgör inget undantag. Men kunskapen är fortfarande delvis
bristfällig kring vilka skadliga ämnen det handlar om och vilka risker de för med sig.
Litiumbatterier kan exempelvis avge vätefluorid (HF), vilket i vattenlösning är en syra
(flourvätesyra) som är irriterande, giftigt att inandas, starkt frätande och skadligt vid
hudkontakt. Enligt rapporten Toxic fluoride gas emissions from lithium-ion battery fires så
frigörs HF i sådana mängder att ett brinnande bilbatteri anses som mycket giftigt4.
Till lika påvisar en rapport som MSB tillsammans med FOI släppte 20165, att det personliga
skyddet i form av larmställ visar på en låg skyddsgrad för flera identifierade
förbränningsprodukter genererade från e-fordon. Detta problem blir extra tydligt då bilar
skulle brinna i slutna utrymmen som garage, carport med sidoväggar eller parkeringshus. I
slutna volymer ökar koncentrationen och därmed även de hälsomässiga riskerna.
Litiumbatterier innehåller organisk elektrolyt samt ämnen som frigör syre vid termisk rusning.
Den organiska elektrolyt som finns i batterierna fungerar som bränsle med högt
energiinnehåll. Dessa två faktorer är bidragande till att elbilsbränder är delvis är svåra att
släcka, delvis kan brinna även i syrefattiga miljöer och skapar goda förutsättningar för
återantändning efter släckinsats. Batterier kan börja brinna av två anledningar, antingen
genom penetrerande våld eller genom termisk rusning. Deformationer av batteriet sker oftast
vid trafikolyckor och detta är något som sker i öppna fria miljöer. Termisk rusning sker med
störst sannolikhet om ett batteri är fulladdat, dvs har ett högt SOC (State of charge)-värde. Det
innebär att sannolikheten för termisk rusning är som störst vid ladd-stationer vilka till största
del är placerade i slutna utrymmen. Man vet också att frigjord HRR (heat release rate) ökar
med högre laddningsnivåer, dvs om batteriet är fulladdat kommer kan den avge mer än
dubbelt så höga energivärden vid brand än om batteriet laddat till 75% under de första 10
minutrarna6. Med föregående resonemang om problematiken gällande batteribränder i slutna
utrymmen ökar riskerna för att bränderna kommer att vara svårsläckta om de är otillgängligt
placerade.

4

Toxic flouride gas emissions from lithium-ion battery fires: [Elektronisk resurs]. (2017). Chalmers tekniska
högskola och Research Institute of Sweden.
5
Nya risker för räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack hos e-fordon: studie [Elektronisk resurs].
(2016).
6
Modelling of thermal events in Lithium-ion batteries [Elektronisk resurs]. (2017). Chalmers tekniska högskola
AB.
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Klimatförändring
2018 är det fjärde varmaste uppmätta året som registrerats globalt. Samtidigt så är de senaste
fyra åren globalt, 2015-2018, de varmaste registrerade fyra åren, sett som en serie.7
Den främsta orsaken till att bränder utomhus uppstår beror på den mänskliga faktorn. Risken
för att brand ska uppstå, samt hur brandförloppet i sig ter sig, är nära relaterade till miljö och
väder. Med den klimatförändringstrend som sker kommer även riskerna öka i framtiden.
Studier pekar inte bara på att brandrisksäsongen blir längre utan att frekvensen av
högriskperioder har en pågående uppåtgående trend. Nedan visas figur som påvisar

förändringar gällande brandrisksäsongens längd samt frekvens.8
Resultatet av de bränder som skedde 2008, 2014, 2016 samt 2018 är att det har fått politiker,
myndigheter och räddningstjänster runt om i landet att lyfta frågan som en viktig
organisationspunkt för hur svensk räddningstjänst ska arbeta med dessa typer av frågor. För
tillfället är den svenska räddningstjänsten (generellt) dimensionerad för att klara
vardagsolyckor till att kunna hantera stora olyckor, se Figur 1. De arbetar för att vara snabbt
på plats och kunna göra olycksscenariot statiskt. Vad det gäller trafikolyckor, brand i bostad
så är det något som svensk räddningstjänst är duktig på. När olyckorna blir så stora att den

7

The state of the global climate in 2018. WMO Provisional statement on the State of the Global Climate in
2018. [elektronisk resurs]. (2019). World Meteorological Organization.
8
Framtida perioder med hög risk för skogsbrand - Analyser av klimatscenarier. [Elektronisk resurs]. (2013).
MSB.
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dynamiska processen inte kan göras statisk så växer olyckan och kan då bli övermäktig. Om
man åter igen pratar om skogsbrand så har räddningstjänsterna allt vanligare börjat arbeta med
flygande resurser för att kunna bibehålla skogsbrandsstorleken till hanterbar. Nu när
väderförhållanden växlar så kommer inte alltid räddningstjänsten att ha kapacitet för att klara
större eskalerande skogsbränder, här kommer MSB som ett stöd. Under 2018 stöttade MSB
med skogsbrandsdepåer, personal, förstärkning i samverkan och ledning och agerade som en
samverkande resurs. Under 2019 har MSB även gått ut med en upphandling för att utöka
helikopterstödet inför sommaren. Dessa resurser tillgängliggörs som nationella
förstärkningsresurser, dvs det är inget som räddningstjänsterna själva behöver betala för. Men
det innebär också att det är MSB som organiserar dessa resurser och gör en bedömning utifrån
rikets totala situation. Om resursen behövs på annan ort så är vi därmed inte garanterade
helikopterstöd.
Med förändrat klimat kommer även vattenflöden, grundvattennivåer samt jordbrukets
förutsättningar att förändras. Hur detta kan påverka räddningstjänstens verksamhet finns ringa
information om.
Det gångna decenniets kraftiga stormar och dess effekter väcker frågor om den pågående
klimatförändringen och hur den kommer att påverka förekomsten av extremt väder. Det kan
inte påvisas att de senaste svåra stormarna och problemen i deras spår beror på den globala
uppvärmningen. Klimatscenarier, som är beräkningar av tänkbara utvecklingar av klimatet
framåt i tiden, ger inga tydliga svar på hur vinden kan komma att förändras i ett framtida
klimat. Här ger olika klimatmodeller motstridiga svar.9

9

SMHI. (2013). Stormskador i framtiden. Hämtad 20190318. Från
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/stormskador-i-framtiden-1.7080
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Ledning
Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredning för att se över
kommunernas brandförbyggande verksamhet samt räddningstjänst. Juni 2018 publicerades
utredningsmaterialet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). Det man såg i
utredningen är att olyckor generellt blir större, både i omfattning och komplexitet, där
klimatförändringar, attentat möter ett generellt mer sårbart samhälle vilket gör att enskilda
händelser kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort. Ett exempel som lyfts i
utredningen är att kostnaderna, för skogsbranden i Västmanland 2014, uppskattas till ca 1
miljard kronor. Uppdraget och utgångspunkter i uppdraget var att göra en översyn hur den
förebyggande samt operativa räddningstjänsten arbetar ur ett effektivitetsperspektiv.
Den kommunal räddningstjänsten är ett ansvar som åligger kommunen. Enlig principen av det
kommunala självstyret ges frihet att utforma verksamheterna efter eget tycke. Över detta
ansvara staten för att generell säkerhet och likvärdighet ska delges jämnt över hela riket. Den
gamla räddningstjänstlagen (1986:1102) begränsade kommunerna i sitt sätt att utforma.
Efterföljande lag, LSO (2003:778), är målstyrt med generella ramar satta av staten men där
mer detaljerad målstyrning överlåts åt kommunen.
Utredningen påvisar att kommunernas och statens styrning behöver skärpas. Där den stora
punkten är samordning av kommunernas räddningstjänstverksamhet. Behoven av samordning
blir som störst när regionala, nationella och andra aktörer ska samverka under scenarion som
är trängande. Även samordning gällande brandförebyggande verksamhet behövs. Förslag på
åtgärder och författnings ändringar som ges är bl.a.:


Att de nationella målen inte är tillräckligt konkreta för att ge vägledning åt kommunen
om vilken förmåga de bör ha i verksamheterna.



Handlingsprogrammen behöver bli mer konkreta och framtagna på ett likformigt sätt
vilket kan bidra till bättre kvalité. Dvs. ”Handlingsprogrammens struktur ska nationellt
likriktas”.



Ge bättre förutsättningar för samverkan. Detta kan göras genom att
räddningstjänsternas ledningssystem samt märkning av arbetskläder, fordon och
utrustning likriktas genom föreskrifter.



Utvecklad samverkan mellan kommunerna. Där förslaget är att kommunerna i sitt
ledningssystem ständigt ska kunna upprätthålla en övergripande ledning av
räddningstjänstverksamheten.

De tre första punkterna är inte något som räddningstjänsten kan arbeta med då det inte
kommit ut några riktlinjer för förändringar. Men den sista punkten är en punkt som går att
börja bearbeta. Diskussion förs utifrån hur räddningsorganisationen ska kunna bygga ett
starkare system som inte beror på tillgänglighet av lediga RCB.
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Systemledningsorganisationen i räddningstjänsten Finspång visualiseras i Figur 13.
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Figur 13. Systemledningsorganisation för räddningstjänsten Finspång.

Problematiken med denna organisationsstruktur är att RCB, totalt fyra till antal, inte har något

23
247 av 251

formellt stöd i form av bakre ledning eller liknande, då den bakre ledningen kräver av att
någon av de andra tre ska vara tillgängliga och kallas in från ledig tid. Denna problematik blir
som störst under semestertider, då RCB inte kan ta förgivet att man kan ringa in någon som
kommer och agerar bakre ledning. Hur detta ska lösas är inte beslutat. Men diskussioner förs i
hur vi kan ta fram en starkare, mer redundant systemledning.
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SEVESO-Anläggningar
För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och
miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I denna lagstiftning finns det två
kravnivåer, beroende på vilken mängd och typ av kemikalier som hanteras.
I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381)
förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen
om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Jernbro Industri Service AB
Jernbro Industri Service AB bedriver sådan verksamhet att de omfattas av Lag (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna allvarliga kemikalieolyckor. Jernbro
omfattas av den högre kravnivån. De mängder gasol som förvaras på industriområdet gör den
högre kravnivån gällande. Totalt kan det maximalt finnas 176 ton fördelat på fyra cisterner.
Utöver det kan det även finnas 3 stycken tågvagnar som kan innehålla uppemot 50 ton/vagn,
dvs totalt 326 ton gasol.
Gasol är en brandfarlig tryckkondenserad gas. Om läckage skulle uppstå så kan oförbrända
gaser ansamlas och med hjälp av tändkälla medföra explosionsrisk. Om cisterner utsätts för
brand och tryckventiler inte kan reglera expansionen av gas, så kan den detta leda till en
BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion), dvs cisternen briserar.
Vanligen görs tillsyner på SEVESO-anläggningar årligen, tillsynen genomförs i regi av
länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänst samt verksamhetsutövaren. Vidare gör
räddningstjänsten riktade tillsyner till verksamheten, dessa tillsyner görs inte på grund av att
det är en SEVESO-anläggning utan dessa tillsyner ser till hela verksamheten, vilket kan
inkludera gasolanläggningen. Anledningen till att göra dessa tillsyner är att säkerställa att
verksamheten når de lagstadga krav som finns.
Vidare sitter räddningstjänsten Finspång med i den gasolkommitté som leds av Järnbro. Syftet
med att räddningstjänsten deltar i gasolkommittén är för att vara en del av det kontinuerliga
arbete som berör anläggningen. Detta kan bland annat innefatta utvecklingen av
säkerhetsrutiner, utformandet av larmrutiner till räddningstjänsten och utrymningsplaner för
de verksamheterna som vistas på industriområdet. Räddningstjänsten sitter även med i en
brandskyddskommitté som drivs av industriområdets olika företag. Brandskyddskommitténs
uppgift är att bidra med en samsyn gällande rutiner samt stötta varandra i det dagliga
säkerhetsarbetet. Deltagandet i de båda kommittéerna bidrar till att räddningstjänsten får en
bättre överblick på den verksamhet som bedrivs samt att det finns möjlighet till att påverka för
att uppnå högre säkerhet.
På industriområdet finns även en industribrandkår. Industribrandkårens huvudsakliga uppgift
är att agera som sakkunniga, att kunna upprätta avspärrningar och kunna gå med
insatspersonal som ledsagare på området. Årligen genomförs övningar som bygger på de
insatsplaner som finns för verksamheten. Industribrandkåren utgör en del av dessa
insatsplaner.
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Siemens Industrial Turbomachinery AB
AB bedriver sådan verksamhet att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten omfattas av den
lägre kravnivån enligt Sevesodirektivet på grund av lagring och hantering av cirka 100 ton
LNG (liquefied natural gas). När naturgas kyls ner till -163° C övergår den från gas till vätska
och volymen minskar cirka 600 gånger. Vätskan kan sedan förångas och användas som
naturgas. Det är sedan naturgasen som används som bränsle vid provkörningen av olika
turbintyper.
LNG är en kylkondenserad brandfarlig gas. Som sagt ovan, är gasen mycket kall och därför
bör den hanteras med försiktighet. Vid utsläpp kan gasen blandas med luft och bilda
brännbara blandningar vilket kan medföra brand eller explosionsrisk.
Vanligen görs tillsyner på SEVESO-anläggningar årligen, tillsynen genomförs i regi av
länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänst samt verksamhetsutövaren. Vidare gör
räddningstjänsten riktade tillsyner till verksamheten, dessa tillsyner görs inte på grund av att
det är en SEVESO-anläggning utan dessa tillsyner ser till hela verksamheten, vilket kan
inkludera LNG-anläggningen.
Räddningstjänsten övar ihop med Siemens och vissa av dessa övningar har direkt koppling till
LNG- anläggningen. För vidare information och uppdateringar gällande anläggningar på
Siemens område fås dessa genom kontakt med aktuell Site Security & Crisis Manager/Fire
Prevention Officer.

Nammo Vingåkersverken AB
Nammo Vingåkersverken AB arbetar med demilitarisering dvs. avveckling av ammunition.
Avvecklingen av militära explosiva varor sker i huvudsak genom återvinning av i ammunition
ingående explosiva och metalliska material men även destruktion av ej återvinningsbara
explosiva ämnen. I Finspång hyr Vingåkersverken ett förrådsområde, bestående av fem
förrådsbyggnader av fortifikationsverket. Dessa förråd har tillsammans en tillståndskapacitet
som gör att verksamheten klassas som en Sevesoverksamhet i den högre graden och omfattas
av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.
De farliga ämnen som förvaras i byggnaderna är till största del sprängämnen och krut.
Det allvarligaste scenario som skulle kunna inträffa är massexplosion i en större mängd
explosiv vara. För att detta skulle inträffa krävs varan utsätts för någon form av tillförd energi.
Riskerna vid explosion är att människor skadas av den tryckvåg samt ev splitter som bildas
vid en eventuell explosion.
Återkommande besök görs på anläggningen för att uppdatera räddningsledning på hur
verksamheten ser ut och bedrivs.
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Bemanning av deltidsbrandmän
Enligt Lag (2002:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar lagen till att i hela landet bereda
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena
tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. En del av skyddet innebär att en
kommuninvånare ska kunna få hjälp, inom en rimlig tid om en olycka inträffar. Därför har
Finspångs räddningstjänst placerat FiP-enheter på västra och nordöstra delarna av kommunen.
Varje område har två FiP-enheter vardera. Dessa enheter bemannas med en person/enhet.
Räddningspersonalen som bemannar dessa enheter har en beredskapsvecka varje månad. Det
innebär att det krävs minst 8 anställda per geografiskt område. Utöver det har Finspång
centralort en deltidsstyrka på 3 deltidsbrandmän i beredskap. Det innebär att det krävs totalt
12 deltidsanställda för att bemanna deltidsverksamheten i centralorten.
Under en längre tid har arbetstillfällen flyttats från landsbygd till tätorter. Flera av
landsbygdsorterna har gått från att ha varit bruksorter med många arbetstillfällen till att ha
blivit pendlingsorter. Dvs demografiska effekter och glesbygdsproblematik visar sig allt
tydligare på landsbygden. Detta medför en problematik i rekryteringen då man dels har
generella anställningskrav men även ett behov att den personal som anställs arbetar på orten.
För tillfället är det 7 anställda som bemannar nordöstra området, 9 anställda som bemannar
västra området och 14 anställda som bemannar centralorten.
Anledningen till räddningstjänsten åker med två FiP-enheter på varje område är delvis en
arbetsmiljöfråga. De scenarion som FiP-anställda förväntas möta i sin yrkesroll är stress- och
riskfyllda, de kan vara komplexa samtidigt som händelserna i sig är dynamiska, dvs de kan
förändras över tid. Med detta sagt bör inte FiP- personal arbeta som enskilda enheter.
Även om mer kraft lagts på rekrytering så har rekryteringsprocessen varit svårare. Det är svårt
att få tag i personal som uppfyller de krav som sätts. Rekryteringsproblematiken gäller
huvudsakligen ytterområdena, västra- men framförallt nordöstra området. Problematiken
gällande beredskap har lett till att områden vid givet tillfälle inte kunnat och inte kommer att
kunna upprätthålla beredskap enligt kommunens handlingsprogram.
Problematiken som nämns ovan är inget som bara gäller Finspångs räddningstjänst och den
har varit påtalad tidigare bland räddningstjänster i Sverige. 2018 gjordes en studie10, med stöd
av MSB och SKL, som analyserade rekryteringsproblematiken av RiB personal. Studien som
är en jämförelsestudie påvisar att nyrekrytering och upprätthållande av beredskap har en
negativ trend. Detta trots att grundutbildningen gjorts om och att kommunerna har utvecklat
rekryteringsmetoderna för att förbättra förutsättningarna. Studien visar att 52% av de svarande
räddningstjänsterna inte klarar att kontinuerligt upprätthålla den beslutade beredskapen.

10

L.Håkansson; I. Luther Wallin. (2018). Räddningstjänstpersonal i beredskap, en studie om
rekryteringssituationen i Sverige. Luleå tekniska universitet, samhällsbyggnad [Elektronsik resurs].
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