
Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: Onsdag den 4 mars 2020, kl 13:00 

Plats: Konferensrummet Glan 

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. Riktlinjer bostadsanpassningsbidrag KS.2020.0145 

3. Familjecentral - en mötesplats för barn och
vuxna

KS.2019.1273 

4. Uppföljning bidrag till körkort för elev som
studerar vid Bergska gymnasiet

KS.2019.1072 

5. Återremiss - Svar på medborgarförslag -
förbättrad och belyst väg mellan Skäggebyvägen
och golfbanan

KS.2018.0642 

6. Medborgarlöfte mellan Polismyndigheten och
Finspångs kommun år 2020

KS.2019.1232 

7. Utvecklingsmedel digitalisering - Konvertering
av filer i verksamhetssystem som handlägger
bygglov- och miljöärenden

KS.2020.0095 

8. Reglemente för kommunstyrelsen KS.2019.0514 

9. Reglemente för valnämnden KS.2019.0517 

10. Reglemente för sociala myndighetsnämnden KS.2019.0515 

11. Reglemente för bygg- och miljönämnden KS.2019.0516 

1

1



12. Reglemente för överförmyndaren KS.2019.0518 

13. Reglemente för krisledningsnämnden KS.2019.1003 

14. Reglemente för kommunstyrelsens beredningar
och rådgivande organ

KS.2019.1074 

15. Förmåner för förtroendevalda KS.2019.1021 

16. Policy för arbetsmiljöarbete KS.2019.0973 

17. Strategi för Finspångs kommun som attraktiv
arbetsgivare

KS.2020.0082 

18. Rapportering enligt internkontrollplan sektor
Utbildning 2019-anmälan om kränkande
behandling, oktober- december 2019

KS.2019.0711 

19. Rapportering enligt internkontrollplan -
Uppföljningsansvar ungdomar 16-19 år 1 juli-31
december 2019, sektor utbildning

KS.2020.0135 

KS.2020.0004 

KS.2020.0017 

KS.2019.0643 

KS.2018.0408 

KS.2018.1274 

KS.2017.1130 

KS.2019.1138 

KS.2020.0183 

KS.2020.0083 

KS.2019.0817 

20. Riskkontroll januari 2020

21. *Investeringsmedgivande inköp av fordon på 
transportenheten

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

23. Anläggande av kommunal hundpark

24. Detaljplan Lillsjöbäckens parkering, del av 
Högby 1:2

25. Antagande av detaljplan för fastigheten Rejmyre 
1:205

26. Bordlagt beslut i ärendet Trafikåtgärder på 
Bergslagsvägen/De Besche väg med anledning 
av nytt vårdcentrum
Information i ärenden som ska beslutas vid 
senare möte

27. Årsredovisning 2019 Finspångs kommun, inga 
handlingar i utskick. Kommer senare

28. Omfördelning av medel för barnomsorg 
obekväm arbetstid till barnomsorg dagtid

29. Förvärv Hällestadgården

30. Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i 
Finspångs kommun

KS.2019.0943 
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31. Instruktion för kommundirektören KS.2019.0985 

32. Slutredovisning av investeringsmedgivande 
projekt Asfaltering Grosvad 

KS.2019.0017 

33. Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun KS.2020.0139 

34. Avskaffande av e-forum KS.2019.1237 

35. Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning 
och utveckling av befintligt anhörigstöd inom 
äldreomsorg och social omsorg 

KS.2019.0428 

36. Informationsärenden   
 

a) CNG   
 

Delegationsbeslut, delgivningar och nya 
medborgarförslag 

  

37. Att anmälda delegeringsbeslut läggs till 
handlingarna 

  

38. Delgivningar   
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Kommunstyrelsen  

 
 

Riktlinjer bostadsanpassningsbidrag 
 
Sammanfattning 
Sedan januari 2018 har ansvaret för handläggningen av Bostadsanpassningsbidrag 
legat på Myndighetskontoret vård och omsorg. Stina Nord är sedan dess ansvarig 
handläggare. 
 
Under åren som gått har handläggningen kring bostadsanpassningsbidrag 
förändrats. Syftet har varit att öka rättssäkerheten och att arbetet ska följa Boverkets 
rekommendationer. Målet är att tydliggöra processerna för den enskilde samt öka 
förståelsen för vad bostadsanpassningsbidrag innebär samt att ha en tydlig och 
restriktiv bedömningsgrund. 
 
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag kom också 190701. 
Utifrån ny lag och nya arbetssätt såg sektor vård och omsorg behov av att ta fram 
riktlinjer för handläggningen av bostadsanpassningsbidrag. Riktlinjerna grundar sig 
på lagstiftning och Boverkets handbok. 
 
Det har tidigare inte funnits några riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag, det finns 
därför inget att jämföra förändringarna med. Den största förändringen i 
handläggningen är att vi tydliggjort den enskildes ansvar i processen. Tidigare skötte 
handläggaren alla kontakter med hantverkare, bokade arbete och produkter, 
fakturorna ställdes sedan direkt till kommunen. Nu är det den enskilde som själv 
ansvarar för att boka hantverkare och produkter. Fakturan ställs till den enskilde 
som sedan får sitt bidrag utbetalt mot uppvisad faktura. Om man inte har förmåga 
att sköta detta själv kan man lämna en fullmakt till handläggaren som då är 
behjälplig med det praktiska.  
 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Att godkänna riktlinjerna för bostadsanpassningsbidrag 
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Riktlinjer 
Bostadsanpassningsbidrag 

Datum 2020-01-20 
Ärendenummer KS.2020.0145 
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U N D E R R U B R I K  

Riktlinjer 

Finspångs kommun 
612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 
E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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Sammanfattning 
Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) i 
kraft. Utifrån det ser sektorn behov av att förtydliga arbetssätt och 
handläggning av bostadsanpassningsbidragsärenden i Finspångs kommun.  
  
Handläggningen av ärenden följer nu den nya lagstiftningen och Boverkets 
riktlinjer.  
 
Allt fler kommuner har övergått till Boverkets handläggningsmodell. 
Modellen innebär att den sökande får ta ett större ansvar i processen än 
tidigare. Sökanden får själv inhämta offerter när så behövs, samt själv 
beställa det arbete som ska utföras. Sökanden uppmuntras med denna 
handläggningsmodell att vara aktiv i hela processen och har därmed ett 
större inflytande och förståelse för utredningen och för den utrustning som 
hen blir ägare till om bidrag beviljas. 
 
Informationen gällande bostadsanpassningsbidrag har förtydligats med en 
broschyr, tydligare information på hemsidan, samt skriftlig information om 
processen som lämnas i samband med att bidrag beviljas.  
 
Regelbundna träffar ordnas 1–2 ggr/ termin mellan handläggare och 
intygsskrivare i kommunen för att upprätthålla ett gemensamt synsätt och 
förståelse för handläggningen, samt för att säkerställa att sökanden ska få 
samma information från olika inblandade parter redan från början av 
processen.  
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Riktlinjer Bostadsanpassningsbidrag 
 
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag (BAB) 
Lagen har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 
Bidraget lämnas till en person med funktionsnedsättning för anpassning av dennes 
permanentbostad. 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i 
anslutning till en bostad. Bidraget lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att 
bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden och åtgärderna måste vara direkt kopplad till 
funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel. 
Enligt 8 § lämnas bidrag inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker: 
 
1. Byggnadstekniska brister 
2. Eftersatt underhåll  
3. Avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner 
4. Avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. 
 
En åtgärd som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag är alltid en individuell 
åtgärd. Generella tillgänglighetsåtgärder är fastighetsägarens ansvar. 
Den sökande äger sina åtgärder/utrustning som installerats med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag.  
 
 
Arbetsgång från ansökan till utbetalning av bidrag 
Av ansökan ska tydligt framgå vad man ansöker om. Med ansökan ska följa ett intyg från 
arbetsterapeut/fysioterapeut gällande nödvändigheten av sökta åtgärder. En 
kostnadsberäkning ska bifogas vid större anpassningsåtgärder. 
Enligt 10 § måste fastighetsägaren och övriga nyttjanderättshavande lämna sitt medgivande 
till sökt åtgärd i samband med ansökan. Det är sökandes ansvar att ta in ett sådant 
medgivande. 
Beslut fattas utifrån ansökan och bifogat intyg, endast nödvändiga åtgärder styrkta av intyg 
beviljas. 
Ett skriftligt beslut som är tidsbegränsat i sex månader, och som går att överklaga skickas till 
sökande. All nödvändig information till den enskilde skickas med beslutet. 
Sökanden är kund och ska själv beställa arbetet. Möjlighet finns att lämna fullmakt till 
handläggare som då är behjälplig att beställa arbetet. I de fall fullmakt lämnas väljer 
handläggaren något av de företag som kommunen har ramavtal med. Företagen väljs utifrån 
gällande turordning som fastställd i ramavtalen. Uppgifter om fördelning och aktuella 
ramavtal hämtas från fastighetsavdelningens avtalsdatabas. Innan aktuellt företag kan 
kontaktas stäms turordningen av mellan handläggare för bostadsanpassningsbidrag och 
sektorns utsedda fastighetsförvaltare på fastighetsavdelningen.  
 
Fakturan för arbetet ska skickas till kunden. Bidraget betalas ut via Swedbanks 
utbetalningssystem, SUS, efter att arbetet är utfört och sökanden skickat kopia på fakturan till 
handläggare. 
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Reparationsbidrag av utrustning 
Enligt 11 § lämnas bidrag för att reparera utrustning som har installerats med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag om utrustningen är av tekniskt slag eller har utsatts för onormalt 
slitage på grund av funktionsnedsättningen. Kostnader som uppkommit på grund av 
skadegörelse, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll täcks inte av reparationsbidrag.  
För utrustning i allmänna utrymmen i hyres- eller bostadsrättsfastigheter beviljas 
reparationsbidrag vid skadegörelse om man inte vet vem eller vad som orsakat skadan, om 
inte reparationen bedöms vara fastighetsägarens ansvar. 
 
Återställningsbidrag 
Ägare av bostadshus har enligt 12–13 §§ rätt till bidrag för kostnader för återställning av 
anpassningsåtgärder som har utförts i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med 
hyresrätt eller i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt eller i anslutning till 
en ägarlägenhetsfastighet. Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att åtgärden inte 
längre nyttjas för sitt ändamål och är till nackdel för andra boende.  
Enligt 14 § lämnas återställningsbidrag endast till en hyresvärd om hyresvärden gett 
kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig och 
kommunen inte kunnat anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning. 
 
Övertagande av beviljade åtgärder 
Ägare av flerbostadshus har enligt 4 § möjlighet att överta rätten till 
bostadsanpassningsbidrag om sökande och ägaren är överens om det. Det gäller i allmänna 
utrymmen i anslutning till en lägenhet med hyres- eller bostadsrätt. Det kan till exempel gälla 
en ramp eller dörrautomatik vid en huvudentré.  
 
 
 
 
Vanliga åtgärder 
 
Trösklar 
Bidrag för utjämning av trösklar beviljas efter intyg om nödvändigheten av sökt åtgärd. Oftast 
handlar det om att ta bort trösklar och ersätts med en tunn tröskelplåt, eller tröskelkil. För att 
utjämna tröskel till balkong kan det vara nödvändigt att höja balkonggolvet med trall. 
Trösklar till badrum går inte alltid att utjämna helt, beroende på badrumsgolvets fall mot 
golvbrunnen.  
 
Stödhandtag/ledstänger 
Bidrag för handtag och ledstång beviljas efter intyg som styrker behovet.  
Vid total avsaknad av ledstång i trappa, kan det bedömas som en byggnadsteknisk brist och 
bidrag kan då ej beviljas. Behövs ledstång på båda sidor av trappan kan bidrag ges för den 
andra ledstången.  
 
Kök 
Bidrag beviljas för åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Intyg 
från arbetsterapeut/fysioterapeut ska styrka nödvändigheten. Vid ansökningar i samband med 
totalrenovering av kök beviljas bidrag endast för de åtgärder som är direkt kopplade till 
funktionsnedsättningen och som därmed blir en merkostnad.  
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Badrum 
Bidrag beviljas för åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Intyg 
från arbetsterapeut/fysioterapeut ska styrka nödvändigheten. Bidrag beviljas endast för de 
åtgärder som är direkt kopplade till funktionsnedsättningen.  
 
 
Dusch och bad 
Renovering av tätskikt är inte en åtgärd som är direkt kopplad till funktionsnedsättningen, det 
är därför inte en åtgärd som berättigar till bostadsanpassningsbidrag. Bidrag beviljas ej för 
åtgärder som är nödvändiga på grund av eftersatt underhåll.  
 
 
Dörrautomatik 
Det finns olika typer av dörrautomatik. Bidrag till lämplig åtgärd beviljas utifrån intyg från 
arbetsterapeut/fysioterapeut. Dörrautomatik som beviljats med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag är alltid en individuell åtgärd, och ägs av den enskilde. Generella 
tillgänglighetsåtgärder är alltid fastighetsägarens ansvar.  
 
Trapphiss 
Bidrag till trapphiss beviljas som en individuell åtgärd förutsatt att behovet styrks. Den 
enskilde tecknar själv ett avtal med hissleverantören kring service och underhåll. Den enskilde 
kan ansöka om bidrag för kostnader för service och underhåll.  
 
Ramp 
Bidrag till ramp beviljas som en individuell åtgärd förutsatt att behovet styrks. Rampen ägs av 
den enskilde. När den enskildes behov inte längre kvarstår väljer fastighetsägaren ofta att 
överta rampen. 
 
Utemiljö 
Bidrag kan beviljas för hårdgörande av mark för att möjliggöra de mest nödvändiga 
förflyttningarna för att kunna ta sig in och ut ur sin bostad. Bidraget förutsätter att marken är 
av normal standard. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver göras på grund av eftersatt 
underhåll. 
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Henrik Brolinson 

2019-12-20  1 (2)  
Dnr KS.2019.1273  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Familjecentral - en mötesplats för barn och vuxna 

 
Sammanfattning 
 

Vid en familjecentral bedrivs en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, 
tidigt förebyggande och stödjande och riktar sig till vårdnadshavare och barn. En 
familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen 
förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete. 

På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring 
barnfamiljen, såsom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socionomer. 

Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun 
och region, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. 

Familjecentral bygger på idén om Öppen Förskola, med pedagogisk personal 
som grundbemanning, men kompletteras av socialtjänsten och 
barnavårdscentral/barnmorskemottagning.  
 
Finspångs Kommun bedriver verksamhet utifrån den av politiken beslutade 
Strategiska Plan 2019-2021 och budget 2019. Under rubriken ”Finspång ska ha 
en hållbar social utveckling” har det formulerats ett sektorsövergripande 
prioriterat uppdrag som lyder Verkställ samarbetsformer mellan förskola, skola, 
socialtjänst och regionala verksamheter för gemensamma tidiga insatser. Detta 
ska vara genomfört senast 2020-12-31. 
 
Beräknad kostnad enligt förvaltningens utredning uppgår till 1400 tkr. 
Förvaltningen föreslår att ramjustering sker med 990 tkr och att resterande del 
finansieras inom sektorerna. 
 
 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att en familjecentral ska startas för att möta medborgares behov av 
insatser ur ett pedagogiskt, socialt och medicinskt perspektiv 
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Henrik Brolinson 

2019-12-20  2 (2)  

Dnr KS.2019.1273  

  

 

 

2. Att finansiering sker med 990 tkr genom att medel tas från 
kommungemensamma medel - Öppen förskola, och förs över till sektor 
utbildning från och med 2020.  
 

3. Att anse att det prioriterade uppdraget är slutfört 
 
Bilaga: utredning 
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Utredning Familjecentral 
En mötesplats för barn och vuxna 

2020-01-21 
Version 1 

KS.2019.1273 
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E N  M Ö T E S P L A T S  F Ö R  B A R N  O C H  V U X N A  

Utredning Familjecentral 

Finspångs kommun 
612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 
E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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U T R E D N I N G  F A M I L J E C E N T R A L  

 

Inledning och bakgrund 

 
Regeringen gav 2017 i uppdrag till Skolverket och Socialstyrelsen att stärka 
samverkansformer mellan förskola/skola, socialtjänst och hälso-/sjukvården.  
Regeringen bedömde att en väl utvecklad och fungerande samverkan mellan 
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är nödvändig för att 
barn och unga som är i behov av tidiga och samordnade insatser ska få sina 
behov tillgodosedda. Förebyggande insatser är mycket viktiga för att skapa 
en ändamålsenlig samverkan som fungerar över tid. Ansvaret för att skapa 
en förtroendefull, medskapande och ändamålsenlig samverkan är gemen-
samt för berörda verksamheter. (Regeringsbeslut U2017/01236/GV 2017-
03-16) 
 
Finspångs Kommun bedriver verksamhet utifrån den av politiken beslutade 
Strategiska Plan 2019-2021 och budget 2019. Under rubriken ”Finspång ska 
ha en hållbar social utveckling” har det formulerats ett sektorsövergripande 
prioriterat uppdrag som lyder Verkställ samarbetsformer mellan förskola, 
skola, socialtjänst och regionala verksamheter för gemensamma tidiga in-
satser. Detta ska vara genomfört senast 2020-12-31. 
 
Från Finspångs Kommun och Närsjukvården i Finspång gjordes en ansökan 
om deltagande i den av regeringen utlysta utvecklingsarbetet Tidiga och 
Samordnade insatser för barn och unga (TSI). Lokalt startades olika arbets-
grupper med representanter från de tre verksamheterna, samt att en ut-
vecklingsledare anställdes. En av arbetsgrupperna fick i uppdrag att utreda 
möjligheten att starta upp en mötesplats för att nå föräldralediga och dagle-
diga vårdnadshavare och deras barn inom ramen av en Familjecentral. 
 
 
Familjecentral 
 
Vid en familjecentral bedrivs en verksamhet som är hälsofrämjande, gene-
rell, tidigt förebyggande och stödjande och riktar sig till vårdnadshavare och 
barn. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, 
öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete. 

På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring 
barnfamiljen. Förutom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och 
socionomer kan det även finnas andra yrkesgrupper representerade, såsom 
familjerådgivare, tandvårdspersonal och psykolog. 

Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kom-
mun och region, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig 
samverkan. 

Familjecentral bygger på idén om Öppen Förskola, med pedagogisk perso-
nal som grundbemanning, men kompletteras av socialtjänsten och barna-
vårdscentral/barnmorskemottagning.  
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U T R E D N I N G  F A M I L J E C E N T R A L  

3 

 
Målet med en Familjecentral är att naturligt skapa en tidig samverkan mel-
lan förskola och socialtjänst för att nå vårdnadshavare i behov av stöd samt 
kunna bedriva ett proaktivt arbete och tidigt fånga upp yngre barn som ris-
kerar att fara illa och på detta sätt kunna förebygga eventuella orosanmäl-
ningar.  
 
På en familjecentral kan även socialtjänstens familjeteam lägga gruppverk-
samhet både gällande föräldragrupper samt barngruppsverksamhet. BVC 
kan ha sina grupper för förstagångsföräldrar i lokalen tillsammans med per-
sonal från Familjeteamet och familjecentralen. Familjecentralen skulle bli 
en arena för Familjeteamet att arbeta med familjer i en sund miljö där man 
på ett naturligt sätt kan stärka samspelet mellan förälder och barn. Familje-
teamets och BVC’s kompetens kring samspel och anknytning skulle nyttjas 
på ett bra sätt på en familjecentral. Det är även en mötesplats för familjerna 
själva att skapa kontakt med andra. Familjecentralen funktion kan också 
uppfylla samhällets andra värden som integrering mellan olika socioekono-
miska grupper, samhällsorientering för nyanlända samt utbildning i föräld-
raskap. 
 
 

- Öppen förskola  

 
Öppen förskola vänder sig till barn i förskoleåldern och deras vårdnadsha-
vare eller annan vuxen. Familjerna väljer själva när och hur ofta de vill delta 
i verksamheten. Verksamheten skall vara ett komplement till förskola och 
pedagogisk omsorg. Öppna förskolan är kostnadsfri och den vuxna är del-
aktig i verksamheten och har ansvar för sitt barn. Verksamheten ska utfor-
mas både efter barnens samt de vuxna besökarnas behov. Syftet med verk-
samheten är att det ska finnas utrymme för att samtala, få råd och stöd och 
delta i pedagogisk verksamhet. Möjligheten till Öppen förskola styrs av 
skollagen 2010: 800 främst kapitel 25. Skolverket har även tagit fram all-
männa råd och riktlinjer för verksamheten (Skolverket 2000:1).  
 
 

- Barnavårdscentral 

 
Barnavårdscentral (BVC) riktar sig till vårdnadshavare med barn 0-6 år. 
De ansvarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa och utveckling, 
samt jobbar förebyggande för att motverka ohälsa. Uppdraget är att tidigt 
identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och 
uppväxtmiljö. Barnets längd- och viktutveckling samt dess mentala och mo-
toriska utveckling följs och man sköter även vaccinering. Förutom individu-
ellt utformat stöd, erbjuds dessutom alla vårdnadshavare insatser i form av 
gruppverksamhet med fokus på föräldraskap. 
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När barnet börjar förskoleklass är det skolans elevhälsa som tar över ansva-
ret för barnets hälsovård. BVC är en del av primärvården och besök på bar-
navårdscentral är kostnadsfria.  
 
 

- Socialtjänst 
 

Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kom-
munala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller an-
nan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras 
av socialtjänstlagen. Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta 
från kommun till kommun. 

Socialtjänsten arbetar enligt den socialtjänstlag som infördes 2001 
(2001:453). 
 

Lokala förutsättningar 

Enligt uppgift föds ca 225 barn/år i Finspångs Kommun. Inom kommunens 
barnomsorg (kommunala förskolor, dagbarnvårdare och enskilda förskolor) 
finns i januari -20 nästan 1200 barn inskrivna. 

Inför kartläggningen har samtal skett med Svenska Kyrkans personal. Idag 
bedrivs en öppen förskola i kyrkans regi i Mariagårdens lokaler, som håller 
öppet tre förmiddagar/vecka. Dess personal bedömer att de inte kan möta 
upp den efterfråga som finns från kommunens invånare. Personalen menar 
att det finns en stor efterfrågan beträffande öppen förskoleverksamhet där 
vårdnadshavare får möjlighet att komma med sina barn. De ser också beho-
vet av familjer som behöver råd och stöd i sitt föräldraskap. Personalen i 
kyrkans öppna förskola menar att behovet är väldigt stort och att de inte har 
de resurserna som krävs för att möta upp familjerna.  
 
Barnavårdnadscentralen i Finspång driver idag föräldragrupper. Forskning-
en visar bl a att BVC inom familjecentraler i högre utsträckning erbjuder 
fler föräldragrupper och fler riktade grupper än icke samlokaliserade BVC 
(Läkartidningen 23-24/2013). Även Familjeteamet erbjuder gruppverksam-
het, både till föräldrar och till barn, men upplever att det kan vara svårt att 
rekrytera deltagare till dessa grupper.  
 
Deltagarna i det lokala TSI-arbetet är eniga om att samverkan mellan verk-
samheterna är den enda framkomliga vägen för att skapa fungerande kontakt 
mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Samverkan är 
nödvändig för att barn och unga som är i behov av tidiga och samordnade 
insatser ska få sina behov tillgodosedda. Riksdagen har godkänt strategin 
som regeringen har föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets 
rättigheter (prop 2009/10:232), där det står att läsa att aktörer inom olika 
verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan. 
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Lokalbehov 

 
För att bedriva en Familjecentral enl ovan krävs ändamålsenliga lokaler. 
Lokalen bör vara centralt belägen utifrån tanken om tillgänglighet. Det finns 
även önskemål om närhet till det nya Vårdcentrum och Socialtjänstens Fa-
miljeteam (Kommunhuset).  

Lokalen bör vara utformad med både samlingsrum/lekrum, mötesrum samt 
mindre kontorsrum för samtal och administrativt arbete. För att kunna bed-
riva Öppen Förskola ska det även finnas tillgång till kök och matrum. Loka-
len bör vara flexibel, så att den passar alla former av verksamheter. Önsk-
värt är även utrymme för personalen. Tanken är att lokalerna ska kunna an-
vändas under hela dagen, från förmiddag till kväll.  

Den önskade lokalen bör omfatta ca 150-200 kvm. 

 

Förslag till beslut 

 
Förutom de professioner som bör finnas i den ovan beskrivna Familjecen-
tralen öppnar en samlokalisering för flera möjligheter. Vid en familjecentral 
kan socialtjänstens öppenvård finnas för att ge råd och stöd i föräldraskapet 
genom föräldrautbildningar och barngrupper. Ytterligare verksamheter t ex 
barnavårdscentralen och barnmorskemottagning kan vid ett vidare utvecklat 
samarbete erbjuda sin service på familjecentralen. Samlokalisering skapar 
bra förutsättningar att jobba preventivt. Poängterar även att arbetar man fö-
rebyggande med en Familjecentral som grund, där de olika kompetenserna 
samverkar, så finns goda möjligheter att stötta familjer på olika sätt så att 
man på så vis förebygger en del barnplaceringar i framtiden. Det blir fram-
förallt en personlig vinst för barn och föräldrar, men även ekonomiskt för 
kommunen. 
 
De tre aktörerna ska utveckla verksamheten tillsammans. Lokalerna skulle 
även kunna användas när Socialtjänsten beslutat om Umgängesstöd. Det 
skulle även vara en ordnad mötesplats för föräldrar. 
 
Därför föreslår styrgruppen för det lokala utvecklingsarbetet TSI för Kom-
munstyrelsen att besluta enl följande: 
 
att en familjecentral ska startas för att möta medborgares behov av insatser 
ur ett pedagogiskt, socialt och medicinskt perspektiv. 
att finansiering sker med avsatta medel för Öppen Förskola och därutöver 
inom sektorernas ramar, med överenskommelse med Region Östergötland. 
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Ekonomi 

 
För att bedriva en Familjecentral bedöms de årliga kostnaderna enligt nedan 
 
Kostnad för bemanning och verksamhetsdrift 
Två pedagogtjänster á 450 000/år,   ca 900 000kr/år 
Läromedel och förbrukning på   ca 30 000 kr/ år  
It och telefoni      ca 25 000kr/ år.  
Lokalvårdskostnader     ca 100 000 kr/år  
Hyreskostnader    ca 320 000 kr/år 
Kapitalkostnader för bl a inventarier  ca 25 000 kr/år 
 
Totalt       ca 1 400 000 kr/år 
 
Investeringskapital för uppstarten beräknas till ca 250 000:-. 
 
För att bedriva verksamhet inom en Familjecentral tillkommer inga perso-
nalkostnader för Socialtjänsten eller Barnavårdscentralen då de kan flytta 
delar av sin befintliga verksamhet till Familjecentralen.  
 
I kommunens Strategiska Plan finns listat en rad poster för kommungemen-
samma kostnader, bl a finns det avsatta medel för Öppen Förskola (Strate-
gisk Plan 2020-2022, s 48). Resten behöver finansieras inom sektorernas 
befintliga ramar, med en överenskommelse med Region Östergötland.  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Uppföljning bidrag till körkort för elev som studerar vid 
Bergska gymnasiet 

 
Sammanfattning 
Sektor utbildning har ett prioriterat uppdrag att följa upp och utvärdera bidrag till 
körkort i den strategiska planen 2019-2021.  
 
Uppföljningen ska undersöka ekonomiska följder, samt följa upp värdet med 
körkortsbidrag gällande: 
 

 Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet 

 Rättviseskäl 

 Marknadsföringsskäl  
 
Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna att 
ansöka om bidraget och beviljas utifrån fastställda kriterier.  
 
Syftet med utredningen är att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till beslut 
om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning framöver. 
Underlag till uppföljningen har samlats in via att ta del av handlingar tillhörande 
Humanistiska nämnden, ärende Körkortsutbildning vid Bergska skolan, diarienr 
07.0036, lagar, ekonomisk rapport, statistik, enkätundersökning elever åk 1, 2 och 3 
Bergska gymnasiet Bildningen samt intervjuer av utvalda informanter. 
 
Inom gymnasieskolans ram finns det program där körkortsutbildning med möjlighet 
att nå körkortsbehörighet B (personbil) ingår. Bergska gymnasiet har ingen av dessa 
utbildningar i sitt utbud. Den upphandlade körkortsutbildningen som anordnas på 
Bergska gymnasiet är utanför gymnasieutbildningen. Körkortsbidraget erbjuds 
elever inskrivna på Bergska gymnasiet att ansöka och beviljas utifrån fastställda 
kriterier. Ett flertal folkbokförda ungdomar i Finspångs kommun studerar på andra 
gymnasieskolor i regionen och i Sverige. Detta innebär att bidrag till 
körkortsutbildning inte erbjuds alla elever folkbokförda i Finspångs kommun och 
det pekar mot att det strider mot kommunallagen likställighetsprincipen. 
 
Utfallet för kostnaden för körkortsutbildning var år 2018, 478 000 kr. Antal 
avklarade körkort var cirka 37. Kostnaden för antal avklarade körkort för 2018 var 
ungefär hälften av storleken på utfallet på bidraget. År 2019 var utfallet för 
kostnaden för körkortsutbildning t.o.m. november 416 000 kr. Antal avklarade 
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körkort är 22 fram till oktober, alltså en lägre siffra på avklarade körkort. Dock har 
87 elever skrivit in sig på körskolan så det innebär att det är en hög andel som har 
pågående körkortsutbildning med hjälp av körkortsbidraget. Snittkostnaden för 
körkortsbidraget åren 2009-2019 är ca 463 000 kr. 
 
Branscherna som har deltagit som informanter har generellt bedömt att det är en 
klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar. 
 
Av de elever som deltog och svarade på enkätundersökningen i åk 1, 2 och 3 på 
Bergska gymnasiet svarade cirka hälften att bidrag till körkort var en bidragande 
orsak till att de valt gymnasieutbildning på Bergska gymnasiet. 
 
Gymnasieskolans analys är att körkortsbidraget skapar större förutsättning för ökad 
anställningsbarhet samt att det bidrar till att minska socioekonomiska skillnader. 
Utifrån ett marknadsföringsperspektiv har Bergska gymnasiet uppfattningen att 
körkortsbidraget är bidragande till att eleverna söker gymnasieprogram på Bergska 
gymnasiet.  
 
 
 

 
Förslag till beslut 
 
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

  
1. Att med hänvisning till sektor utbildnings uppföljning, som identifierat att 

aktuellt erbjudande pekar mot att det strider mot den kommunala 
likställighetsprincipen, avsluta erbjudandet i dess befintliga form för elever 
inskrivna på Bergska gymnasiet. 

 
2. Att möjligheten att ansöka om bidrag till körkortsutbildning avslutas för 

elever som startar gymnasieutbildning årskurs 1 höstterminen 2021. De 
elever som sedan tidigare är inskrivna ska ha kvar möjligheten till 
erbjudande i dess befintliga form. 
 

3. Att det prioriterade uppdraget att utvärdera upplägget om bidrag till körkort 
för Bergska gymnasiet förklaras avslutat. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Återremiss - Svar på medborgarförslag - förbättrad och 
belyst väg mellan Skäggebyvägen och golfbanan 
 
Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-30 behandlades svar på 
medborgarförslag avseende förbättrad belyst väg mellan Skäggebyvägen och 
golfbanan KS.2018.0642, 2019-§ 362. Ärendet återremitterades till förvaltningen 
för att utreda väghållaransvaret för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar 
för vägen, och att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till lösning. 
Förslagsställaren har informerats om återremitteringen av ärendet och behovet av 
att klargöra ansvaret för vägen innan en eventuell åtgärd kan ske. 
 
Den väg som medborgarförslaget avser ligger på kommunal mark, utanför 
detaljplanelagt område och är en enskild väg där stugbyn och golfklubben har 
servitut att nyttja vägen. Drift- och underhållsansvaret för vägen är idag otydligt 
och det finns ingen vägsamfällighet bildad som ansvarig för vägen. Skötseln av 
vägen genomförs av golfklubben och härleds till ett äldre överenskommelse 
mellan Finspångs kommun och Finspångs golfklubb. 
 
Utifrån historiskt kartmaterial så går det att spåra att den aktuella vägen funnits 
sedan åtminstone någon gång mellan åren 1868 till 1877. Genomgångna 
ägostyckningar och förrättningar som skett efter detta visar att vägen aldrig har 
blivit samfälld. Inte förrän vid en fastighetsreglering år 2008, tillskapades 
servitut, nyttjanderättighet, för utfartsväg från de aktuella fastigheter (Risinge-
Viberga 4:5 och 4:7) till Skäggebyvägen.  
 
Eftersom vägen, med grund i ovanstående, ägs av kommunen bedöms det vara 
rimligast att en gemensamhetsanläggning bildas för vägen där Risinge-Viberga 
4:5 och 4:7, som de fastigheter som i störst utsträckning använder vägen, 
tilldelas ett andelstal som återspeglar den nytta de har av vägen. Hur stor andel 
kommunen, såsom ägare till Risinge-Viberga 4:4, ska ha i en sådan 
gemensamhetsanläggning bör utredas utifrån hur mycket allmänheten och 
kommunen själv använder vägen.  
 
Med tanke på det medborgarförslag som inkommit till kommunen om 
upprustning av vägen är det lämpligt att en sådan fråga lyfts i samband med att 
man bildar en gemensamhetsanläggning. Nivå på och kostnader för en förhöjd 
standard på vägen kan då bestämmas i lantmäteriförrättningen och kostnader kan 
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fördelas utefter andelstal, dvs. utefter vem som har mest nytta av vägen och 
eventuella förbättringar av den. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att ansöka om 
lantmäteriförrättning för bildande av en gemensamhetsanläggning för 
vägen till golfklubben.  

2. Att medborgarförslagets önskemål om upprustning av vägen lyfts i 
samband med bildande av en gemensamhetsanläggning för vägen. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

3. Att anse medborgarförslaget besvarat 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 53 (53) 
Sammanträdesdatum:  
2019-09-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-§ 362   Dnr: KS.2018.0642 
 
Svar på medborgarförslag- förbättrad och belyst väg mellan 
Skäggebyvägen och golfbanan 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Ulrik Bergmark som önskar att vägen 
från Skäggebyvägen som leder till Finspångs golfklubb, stugbyn och Restaurang 
Peking byggs om till en belyst gata med cykel-, gångväg och körbana. Att bygga 
om vägen till en gata med högre standard skulle minska risken för olyckor, 
underlätta för besökare att hitta rätt och bekräfta områdets centrala läge på orten. 
Vid kontakt med förslagsställaren så anges att golfklubben har ambitioner att 
utveckla verksamheten vid platsen vilket ställer krav på bättre vägstandard. 
Förslagsställaren är medveten om att förslaget är förenat med relativt stora 
kostnader och är även öppen för andra lösningar som förbättrar tillgängligheten 
och säkerheten och anger att belysning av vägen är prioriterat.  
 
Utifrån ovanstående förslag har en grov kostnadsanalys tagits fram avseende tre 
olika lösningar. Anläggande av gata, cykelväg inkl belysning, upprustning av 
befintlig väg samt enbart kostnad för anläggande av belysning. 
 
• Anläggande av gata, cykelväg inkl belysning – ca 3 500 000 kr 
• Upprustning av befintlig väg – ca 250 000 kr 
• Anläggande av belysning - ca 360 000 kr 
 
Med anledning av att vägen som leder till Finspångs golfklubb är enskild och de 
målpunkter som vägen är avsedd att försörja har ett förhållandevis begränsat 
allmänt intresse bedömer förvaltningen att vägens nuvarande utformning 
uppfyller kraven på tillgänglighet till området. Efter en inspektion av vägen 
bedöms emellertid att vissa partier av vägen är i behov av upprustning i form av 
förstärkt underbyggnad och beläggning.  
 

Den väg som medborgarförslaget avser ligger på kommunal mark, utanför 
detaljplanelagt område och är en enskild väg där stugbyn och golfklubben har 
servitut att nyttja vägen. Drift- och underhållsansvaret för vägen är idag otydligt 
och det finns ingen vägsamfällighet bildad som ansvarig för vägen. Skötseln av 
vägen genomförs av golfklubben och härleds till ett äldre överenskommelse 
mellan Finspångs kommun och Finspångs golfklubb. 
 
Med ovanstående som bakgrund föreslås att förvaltningen får i uppdrag att 
utreda väghållaransvaret för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar för 
vägen och återkomma till kommunstyrelsen under oktober månad med förslag 
till lösning.   
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 54 (53) 
Sammanträdesdatum:  
2019-09-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till det sista 
stycket ovan att förvaltningen önskar få i uppdrag att utreda väghållaransvaret 
för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar för vägen, och att återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag till lösning. 
 
Beslutsgång 

När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda väghållaransvaret 
för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar för vägen, och att 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till lösning 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Medborgarlöfte mellan Polismyndigheten och Finspångs 
kommun år 2020  

 
Sammanfattning 

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens arbete med långsiktigt 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från en lokal 
problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog och 
medarbetardialog. 
 
De områden som bland annat lyfts fram från medborgarna är rattonykterhet, 
trafikregler som ej efterlevs, skadegörelse och droger. Polisens egen problembild 
visar att drogproblematiken måste vara en fortsatt prioriterat område. 
 
Polismyndigheten ser ett behov av att fortsätta det arbete som har påbörjats 
under år 2018 och 2019. Brottsförebyggande rådet föreslår därför att 
medborgarlöftets giltighetstid förlängs för att gälla även under år 2020.  
 

 
Förslag till beslut 

Den politiska styrgruppen i Finspångs kommuns brottsförebyggande råd föreslår 
kommunstyrelsen  

1. att ingå avtal med Polismyndigheten gällande medborgarlöfte för år 
2020. 

 

 

 
 
 
 
Frida Granath 
ordförande brottsförebyggande rådet 
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Medborgarlöfte mellan Polismyndigheten och Finspångs 

kommun år 2020 
 
Inledning 

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om 
långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från en lokal 
problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, 
medarbetardialog samt egen kunskap hos både polisen och kommunen. Medborgarlöftet 
gäller för år 2020. 
 
Problembild 

Finspångs kommun har några problemområden sett ur ett trygghetsperspektiv. Det visar 
sig att en stor del av otryggheten är drogrelaterad. De områden som bland annat lyfts 
fram från medborgarna är rattonykterhet, trafikregler som ej efterlevs, skadegörelse och 
droger. Mycket av det som framkommit kommer att omhändertas i polis och kommuns 
gemensamma handlingsplan. Polisens egen problembild samt statistik visar att 
drogproblematiken måste vara ett prioriterat område. 
 
Medborgarlöfte i Finspångs kommun 

Polismyndigheten och Finspångs kommun lovar att: 
 

 Polisen och kommunen kommer fortsatt att intensifiera arbetet med 
trafikonykterhetsbrott samt strukturera nya rutiner gällande samverkan mot 
alkohol och droger i trafiken (SMADIT). Detta innebär att misstänkta 
rattfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska erbjudas 
behandling och stöd. 
 

 Polis och kommun kommer att kunskapshöja skol och fritidspersonal i tydliga 
drogtecken samt tydliggöra rutiner vid misstanke om bruk av droger. 
 

 Polis och kommun kommer att fortsätta arbeta med projektet ”100% 
hårdträning” 

 
Uppföljning 

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske 2 gånger per år. En sammanfattning ska 
göras innan årsskiftet 2020/2021. 
 
 
Finspång 2020- 
 
Lokalpolisområdeschef Norrköping  Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
Peter Wahlberg   Ulrika Jeansson 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Utvecklingsmedel digitalisering - Konvertering av filer i 
verksamhetssystem som handlägger bygglov- och 
miljöärenden  

 
Sammanfattning 

I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en 
pågående process för att möta samhällsutvecklingen. För bygg och miljöenheten 
innebär det att arbeta med att ha digitaliseringen som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen, och på ett snabbt och smidigt sätt kunna hantera 
digitala dokument. 

Syfte 

Bygg och miljöenheten använder idag ett verksamhetssystem som heter EDP 
vision, samtliga dokument som är kopplat till bygglovhandläggning och 
miljöhandläggning finns i systemet. Filerna är av en gammal struktur och 
behöver konverteras till en modernare struktur, för att kunna tillgodose E-tjänster 
samt att ärenden ska bli sökbara. 
 
Upplägg 

Enheten har idag inga egna resurser för att göra konverteringen utan behöver 
konsultstöd.  
 
Ansökan 

Bygg och miljöenheten ansöker om 250 000 kronor i utvecklingsmedel för 
konvertering av filer. 
 
Kostnaden är uppskattad efter kontroll med andra kommuner. 
Ansökan avser år 2020. Av de avsatta medlen för digitalisering finns för 
närvarande 1 730 000 kronor kvar, men flera ärenden är under beredning men är 
ännu inte beslutade. Vid beviljande av ovan sökta summa (250 000 kronor) finns 
1 480 000 kronor kvar. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

1. Att bevilja bygg och miljöenheten digitaliseringsmedel för konvertering 
av filer i verksamhetssystem som handlägger bygglov- och miljöärenden 
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2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för 
digitalisering år 2020 med summan 250 000 kr 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
Förslaget bygger i princip helt och hållet på det underlag för kommunstyrelsens 
reglemente som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det 
underlaget säkrar kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån 
kommunallagens skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har 
anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun.  

Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad gäller 
reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är kommunstyrelsens uppdrag 
detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka lagrum 
som reglerar nämndens ansvarsområden.  

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa reglemente för kommunstyrelsen 

2. Att upphäva nu gällande reglemente från 2008-12-17 
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Kommunstyrelsens uppgifter och ansvar 

Allmänna bestämmelser 

1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, KL, (2017:725) och övrig 
lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Allmänt om styrelsens uppgifter  

2 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. All kommunal 
verksamhet organiseras i en förvaltning under kommunstyrelsen. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund.  

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.  

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda målen och återrapportera 
till fullmäktige.  

 Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 
inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår 
av kommunallagen och annan lagstiftning.  

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  

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

Styrelsens övergripande uppgifter  

4 §  Styrelsen ska  

1. leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt 

annan lag eller författning,  
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4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,  
5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- 

och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, 

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,  
7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs,  
8. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 

enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare,  
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

kommunallagen,  
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt 
någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.  

Företag och stiftelser  

5 §  Styrelsen ska  

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden 
av betydelse för kommunen,  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 
2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller 
har intresse i,  

5. årligen, senast den 31 maj i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i.  

Kommunalförbund 

6 §  Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
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Kommunstyrelsens verksamhetsansvar 

Vård, omsorg och socialtjänst 

7 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialpolitikens område förutom de uppgifter som framgår av reglementet för sociala 
myndighetsnämnden rörande myndighetsutövning gentemot enskild. Kommunstyrelsen 
har driftansvar för 

1. individ- och familjeomsorg, 
2. äldreomsorg, 
3. kommunala hälso- och sjukvård, 
4. stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 
5. flyktingmottagning samt 
6. bostadsanpassning, 

Utbildning 

8 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter avseende det offentliga skolväsendet 
enligt skollagen (2010:800). Kommunstyrelsen har därigenom ansvaret för 

1. förskola, 
2. förskoleklass, 
3. grundskola, 
4. grundsärskola, 
5. specialskola, 
6. gymnasieskola, 
7. gymnasiesärskola, 
8. kommunal vuxenutbildning, och 
9. särskild utbildning för vuxna. 

Vid sidan av ovanstående ansvarar också kommunstyrelsen för frågor rörande 
uppdragsutbildning, yrkeshögskola samt universitets- och högskolor.  

Kultur och fritid 

9 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende 

1. bibliotek 
2. kulturskola 
3. fritidsgårdar 
4. bad 
5. friluftsliv 
6. fritidsanläggningar 
7. stöd till och samarbete med föreningslivet 
8. vård av kommunens kulturvärden och lokala historia 
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Plan och byggfrågor 

10 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
verksamhetsområdet förutom de uppgifter som framgår av bygg- och miljönämndens 
reglemente rörande myndighetsutövning gentemot enskild. Kommunstyrelsen ansvarar 
för 

1. planläggning av mark och vatten, enligt plan- och bygglagen (2010:900) vad 
gäller översiktsplaner, planprogram för nya detaljplaner och 
områdesbestämmelser, 

2. planläggning av mark och vatten, enligt plan- och bygglagen (2010:900) vad 
gäller nya detaljplaner och ändringar i befintliga detaljplaner av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt 

3. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 

4. prioriteringar för bostadsbyggandet, 
5. handhavande och beslut i ärenden angående ersättning för gatukostnader, 
6. exploateringsverksamheten och därmed sammanhängande utbyggnad av 

allmänna anläggningar såsom gator, parker och va-anläggningar förutom i de 
delar som ankommer på kommunalt bolag.  

Infrastruktur och kommunikationer 

11 § Kommunstyrelsen är tillika trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt lagar 
och förordningar inom verksamhetsområdet och ansvarar för  

1. den strategiska planeringen av infrastrukturen samt trafikpolitiken, 

2. kollektivtrafikfrågor bland annat närtrafik, flextrafik, färdtjänst och 
riksfärdtjänst. I uppgiften ingår att samordna trafiken och verka för en 
tillfredsställande trafikförsörjning. 

3. trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor, 

4. kommunal parkeringsövervakning som avses i lag (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning samt 

5. förflyttning av fordon som avses i lag (1982:129) om förflyttning av fordon i 
vissa fall  

Energi och miljö 

12 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
verksamhetsområdet och ansvarar för 

1. energiplaneringen, samt utveckla energihushållningen, 
2. den strategiska miljöplaneringen och verka för en ekologisk hållbar utveckling, 
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Fastigheter och lokaler 

13 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och fastighetsförvaltning. I detta 
ingår följande: 

1. lokalförsörjningen för kommunens verksamheter, 
2. utseende av ombud för kommunen vid förrättning hos 

fastighetsbildningsmyndighet och enligt lagen om enskilda vägar med 
behörighet att å kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att 
företräda kommunen vid förrättning med den behörighet övrigt som anges i 12 
kap 14 § rättegångsbalken, 

3. utseende av ombud som vid tomtindelning företräder kommunen såsom 
markägare, 

4. drift, underhåll, utveckling och förvaltning av kommunens fastigheter (mark, 
byggnader och anläggningar) inklusive konst och kultur i det offentliga 
rummet, 

5. inhyrning av lokaler och mark för kommunal verksamhet, 
6. hyresvärd för lokaler och mark som används för verksamhet som drivs av 

kommunen, 
7. ansvar för samordning och utnyttjande av alla lokaler 

och mark som behövs för kommunens verksamhet, 
8. upplåtelse av all annan nyttjanderätt än vad som faller inom annan nämnds 

ansvar för timbaserat nyttjande av lokaler och mark för kultur- och 
fritidsändamål, 

9. genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller 
inlösen med stöd av plan- och bygglagen och miljöbalken av fastighet eller 
fastighetsdel, samt upplåtelse av tomträtt inom av fullmäktige 
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i 
övrigt, 

10. bevaka kommunens intressen i ärenden om fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, 
kommunstyrelsen, 

11. gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är 
jämförliga med dessa. 

Näringsliv och arbete 

14 § Kommunstyrelsen har ansvar för att 

1. allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för 
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor,  

2. främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
följderna av arbetslöshet. 
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Ekonomi, personal och arbetsmiljö 

Ekonomi och medelsförvaltning 

15 §  Styrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att  

a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,  

b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

c. handha egen donationsförvaltning,  

3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,  
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning,  
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning,  
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser.  

Personalpolitiken 

16 §  Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden,  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

4. besluta om stridsåtgärd,  
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

Personalansvar och arbetsmiljö 

17 § Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning och har hand om 
personalfrågor inom samtliga verksamhetsområden. 
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Fullmäktige fördelar i och med detta reglemente arbetsmiljöuppgifter till 
kommunstyrelsen enligt arbetsmiljölagstiftningen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen har rätt att fördela 
arbetsmiljöuppgifter vidare till förvaltningsorganisationen. 

Delegering från fullmäktige  

18 § Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är 
av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av 
yttrandet.  

Övrig delegering från fullmäktige sker i särskilt beslut.  

Uppföljningsfunktionen  

Styrelsens uppföljning  

19 §  Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,  

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 
kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,  

Särskilda uppgifter  

Processbehörighet  

20 §  Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om 
inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  
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Totalförsvar och samhällsskydd 

21 §  Fullmäktige utser särskild krisledningsnämnd som ska fullgöra lagstadgade uppgifter 
under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i separat reglemente.  

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 
kap. LEH.  

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap.  

Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.  

Ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658). 

Räddningstjänstens förmåga att hantera räddningsinsatser och samhällsstörningar enligt 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  

Allmän ordning och säkerhet 

20 §  Styrelsen svarar för yttrande enligt 3 kap. 2 § ordningslagen om yttrande över tillstånd 
att nyttja offentlig plats (1993:1617). 

Arbetslöshetsnämnd  

22 §  Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  

Arkivmyndighet  

23 §  Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
fullmäktige antaget arkivreglemente.  

Anslagstavla och webbplats  

24 §  Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats.  
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Författningssamling  

25 §  Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  

Behandling av personuppgifter   

26 §  Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är 
också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.  

Styrelsen ska utse dataskyddsombud.  

Information och samråd  

27 §  Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån 
från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

Självförvaltningsorgan  

28 §  Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en 
viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

Medborgarförslag  

29 §  Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väcktes i 
fullmäktige.  

Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag.  

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 
beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige 
ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan 
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förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren 
underrättas.  

Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom 
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i 
överläggningarna men inte när beslut fattas.  

Organisation och arbetsformer  

Tidpunkt för sammanträden  

30 §  Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet.  

Kallelse  

31 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  
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Offentliga sammanträden  

32 §  Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som omfattas av sekretess.  

Sammanträde på distans  

33 §  Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen. 

Närvarorätt  

34 §  Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att 
närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får 
den som kallats delta i överläggningarna.  

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.  

Sammansättning  

35 § Styrelsen består av 11 ledamöter och 11ersättare. 

Insynsplats 

36 § Fullmäktiges ordförande och den eller de minoritetsrepresentanter fullmäktige utser har 
rätt att delta i överläggningarna. Fullmäktiges ordförande och den eller de 
minoritetsrepresentanter fullmäktige utser har rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Ordföranden  

37 §  Det åligger ordföranden  

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,  
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6. bevaka att styrelsens beslut verkställs.  

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt  
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

Presidium  

38 §  Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-
förande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  

39 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter.  

Kommunalråd och oppositionsråd 

40 §  Fullmäktige väljer kommunalråd och oppositionsråd. Valet sker vid första 
sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. Fullmäktige beslutar 
om rådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

Förhinder och inkallande av ersättare 

41 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon 
annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur 
om att denne ska tjänstgöra.  

Ersättares tjänstgöring  

42 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 

51

51



R E G L E M E N T E  F Ö R  K O M M U N S T Y R E L S E N  

14 

pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens 
ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare.  

Jäv, avbruten tjänstgöring  

43 §  En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. Reglemente för styrelse och 
nämnder. 

Yrkanden  

44 §  När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar 
att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  

Deltagande i beslut  

45 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen fattar det med acklamation.  

Reservation  

46 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  
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Justering av protokoll  

47 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

48 §  Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivning  

49 §  Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, sektorchef eller 
annan anställd som styrelsen beslutar.  

Undertecknande av handlingar  

50 §  Avtal, skrivelser och andra handlingar i styrelsens namn ska undertecknas på det sätt 
som styrelsen bestämmer.  

Utskott 

Allmänt om utskott 

51 §  Inom styrelsen finns tre utskott: arbetsgivardelegationen, fond- och stiftelseutskottet 
samt stipendiekommittén. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott. 

Inom ett utskott väljer styrelsen en ordförande för den tid som styrelsen beslutar. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Avgår en ledamot i utskottet ska fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en ledamot begär det. 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.   
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De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till 
utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Arbetsgivardelegationen 

52 § Arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens utskott avseende personalpolitiken. 
Arbetsgivardelegationen uppdrag är att leda, samordna och följa upp hur 
personalpolitiken utvecklas samt bereda aktuella ärenden inom området till 
kommunstyrelsen.  

Utskottets särskilda beslutsbefogenheter finns i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Utskottet ska bestå av tre ledamöter.  

Fond- och stiftelseutskottet 

53 §  Utskottet ansvarar för de medel som finns i de fonder och stiftelser som förvaltas av 
kommunen och beslutar om årlig utdelning från dessa. 

 Fond- och stiftelseutskottet ska bestå av tre ledamöter   

Stipendiekommittén 

54 § Stipendiekommittén ansvarar för utdelning av kultur-, miljö- och ungdomsstipendium. 

 Stipendiekommittén består av tre ledamöter.  

Nämndberedningar  

55 § I enlighet med kommunallagen får kommunstyrelsen tillsätta de nämndberedningar som 
behövs. 

Förvaltningsorganisation 

56 § Under kommunstyrelsen finns en förvaltning med ansvar för samtliga verksamheter. 
Förvaltningen är indelad i sektorer. Förvaltningen ger stöd till kommunens samtliga 
politiska organ. Organisationen benämns kommunstyrelsens förvaltning  
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Reglemente för kommunstyrelsen

Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-17, § 324.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelser i kommunallag och förvaltningslag gäller be-
stämmelserna i detta reglemente, i vilket kommunstyrelsens ansvarsområden redovisas.

§ 1 Ledningsfunktionen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett över-
gripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och kommunens ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen
helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen ska utöva kommunens huvudmannafunktion i före-
ningar eller andra organisationer i vilka kommunen är en intressent. Vid bolags- eller före-
ningsstämmor tillvaratar kommunstyrelsen kommunens intressen. Då kommunstyrelsen ut-
övar kommunens ägarfunktion över helägda bolag har kommunstyrelsen rätt att utfärda bin-
dande, icke-principiella, direktiv. Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde framför bolagen
vad gäller bolagens ägardirektiv. Kommunstyrelsen ska också kontrollera att de kommunala
bolagen inte fattar beslut utan att kommunens ägarintressen tillvaratagits. Kommunstyrelsen
ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i företag som kommunen helt eller delvis äger.

§ 2 Samordningsansvar

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår vidare att leda och samordna planering och upp-
följning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den
kommunala koncernen.

Kommunstyrelsen ansvarar också för samordningen av verksamheterna i företag, i vilka kom-
munen är delägare men ej utövar bestämmande inflytande över, med den kommunala koncer-
nens verksamhet i den mån det är möjligt.

§ 4 Kommunstyrelsens ansvar

Allmänt
1. Samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av

hela den kommunala koncernen.

2. Brukarinflytande inom kommunkoncernen.

3. Kommunala koncernens personalpolitik

4. Kommunens ekonomiska förvaltning

5. Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor

6. Marknadsförings- och informationsfrågor

7. Informera om den egna verksamheten.
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8. Se till att samtliga kommunala bolag rapporterar hur verksamhet och ekonomisk ställ-

ning utvecklas till kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

9. Turist- och besöksnäring

10. Se till att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler.

11. Central administration

12. Beställa och följa upp IT-system och tekniska och personella säkerhetssystem.

13. Beställa och följa upp IT-service.

14. Kommunens statistik

15. Leda tele-, post- och reproverksamheten i kommunen.

16. Kommunens resursenhet och dess verksamhet samt verksamheten med offentligt skyd-
dad anställning.

17. Kommunens sotningsverksamhet

18. Kommunal lokalvård

19. Central kostverksamhet

20. Registrering av lotterier

21. Lotteritillstånd

22. Övergripande kommunalt säkerhetsarbete

23. Kommunens konsumentrådgivningsverksamhet

24. Sköta kommunens uppgifter enligt alkohollagen.

25. Fullgöra myndighetens förpliktelser som arkivmyndighet.

26. Fullgöra myndighetens förpliktelser som registeransvarig för de personregister som
finns i verksamheten.

27. Kommunens tomtkö

28. Kommunens anslagstavla

Kultur och fritid
29. Kultur-, biblioteks-, fritids- samt musikskoleverksamhet

30. Kommunens fritidsgårdsverksamhet
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31. Uppfylla kommunens mål för kultur- och fritidsfrågor samt musikverksamhet

32. Förvalta anskaffad egendom för kommunens kulturella verksamhet, såsom samlingar
och konstverk.

33. Konstnärlig utsmyckningen av kommunens byggnader

34. Verka för lokalhistorisk forskning

35. Verka för hembygdsvårdande verksamhet

36. Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och
miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.

37. Verka för att behovet av institutioner och lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses.

38. Utsmyckning av offentliga platser och byggnader

39. Besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar

40. Anskaffa konstverk till kommunens förvaltning

41. Samverka och stimulera inom kommunen verksamma föreningar, organisationer och
kulturarbetare.

42. Kommunens idrottsanläggningar

43. Service till föreningsanläggningar

44. Verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet.

45. Lämna anläggningsbidrag till ideell föreningsverksamhet och ideella organisationer
som verkar inom kommunen.

46. Drift och underhåll av badplatser och fritidsanläggningar

47. Bidrag till studieförbund

48. Hemsändningsbidrag till landsbygdshandlarna

49. Stödja ideell föreningsverksamhet inom kommunen

Miljö och folkhälsa
50. Miljövård och naturvård

51. Folkhälsa

52. Energihushållning
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Pedagogisk verksamhet

53. Uppfylla målen från skollag, läroplaner och den kommunala skolplanen för det offent-
liga skolväsendet

54. Vara huvudman för skolbarnomsorg för barn från och med 1 augusti det år barnet fyl-
ler 6 år till och med 31 juli det år barnet fyller 13 år.

55. Förskoleverksamheten och övrig barnomsorg enligt kommunens barnomsorgsregler.

56. Grundskolan

57. Gymnasieskolan

58. Kommunal vuxenutbildning

59. Grundsärskola

60. Gymnasiesärskola

61. Kommunal vuxenutbildning för utvecklingsstörda

62. Svenskundervisning för invandrare (SFI)

63. Tillhandahålla skollunch till barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan

64. Simundervisning för grundskoleelever

Samhällsbyggnad
65. Trafikförsörjning

66. Samhällsbetalda resor

67. Kommunens åligganden gentemot samfälligheter och vägföreningar

68. Beställa och följa upp förvaltning av de kommunala fastigheterna.

69. Beställa och följa upp produktion och leverans av renvatten.

70. Beställa och följa upp omhändertagande av avloppsvatten.

71. Beställa och följa upp avfallshantering.

72. Beställa och följa upp skötsel och drift av kommunens parker och lekplatser.

73. Beställa och följa upp kommunens ansvar för att skötsel och drift av gator, vägar,
gång/cykelvägar samt vägbelysning.

74. Fysisk planering (exempelvis översiktsplan, detaljplan, trafikplaner m.m.)

75. Trafiksäkerhetsärenden
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76. Namnsättning av gator, kvarter samt fastigheter

77. Upprätthålla markberedskap

78. Bostadsanpassning och bostadsfinansiering

Socialomsorg

79. Omsorgsverksamhet av äldre och funktionshindrade

80. Kommunens flyktingmottagning

81. Det kommunala handikapprådet och det kommunala pensionärsrådet

82. Brottsförebyggande rådet

§ 5 Ansvar enligt speciallagstiftning

83. Vara kommunens arbetslöshetsnämnd

84. Vara kommunens nämnd för hantering av frågor enligt lag (SFS 1994:1720) om civilt
försvar.

85. Vara kommunens räddningstjänstnämnd

86. Vara kommunens trafiknämnd

87. Vara kommunen nämnd för vissa trafikfrågor (SFS 1978:234)

§ 6 Övrig verksamhet

Kommunstyrelsen skall i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige varje år faststäl-
ler i kommunens strategiska plan samt uppdrag som kommunfullmäktige fortlöpande ger
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter
som inte uppdragits åt någon annan.

§ 7 Serviceskyldighet

Kommunstyrelsen ska i sin myndighetsutövning och i övrig verksamhet ta stor hänsyn till
mottagare och anhörigas speciella önskemål.

§ 8 Delegation från kommunfullmäktige

Vid delegation av beslutanderätt i ärenden till anställd i kommunen bör styrelsen ställa som
villkor, att de som nyttjar styrelsens tjänster ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig
innan beslut fattas.
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Styrelsen bör nyttja möjligheten enligt 6 kap 37 § att uppdra till kommundirektören att fatta
beslut på styrelsens vägnar jml 6 kap § 33 och överlåta åt kommundirektören att i sin tur upp-
dra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslut i hans ställe.

Kommunstyrelsen får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning eller omfattning eller kvalitet
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffen-

het eller annars av större vikt samt
 sådana ärenden som enligt särskilda föreskrifter ej får delegeras

Av styrelsen delegerad beslutanderätt skall ej utövas i ärenden av principiell beskaffenhet el-
ler annars av större vikt.

Kommunstyrelsens delegation från kommunfullmäktige regleras i särskilda beslut av kom-
munfullmäktige

§ 9 Ansvar och rapporteringsskyldighet

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning
samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen skall enligt ”Ekonomistyrningsregler i Finspångs kommun” till kommun-
fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen ut-
vecklas under budgetåret.

Kommunstyrelsens arbetsformer

§ 10 Sammansättning

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunfullmäktige väljer för
mandattiden en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

§ 11 Rätt för ersättare att delta i överläggningarna

Ersättare har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare har också rätt att få sin mening an-
tecknad i protokollet.

§ 12 Rätt för kommunfullmäktiges ordförande och minoritetsrepresentant att delta i
överläggningarna

Kommunfullmäktiges ordförande och den eller de minoritetsrepresentanter kommunfullmäk-
tige utser har rätt att delta i överläggningarna. Kommunfullmäktiges ordförande och den eller
de minoritetsrepresentanter kommunfullmäktige utser har rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.

§ 13 Ersättarnas tjänstgöring
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Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under
ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl bör dock inträde ske under
pågående handläggning av ett ärende.

§ 14 Avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av annat hinder än jäv,
får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

§ 15 Inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i sammanträde eller del av ett sammanträde, skall snarast
anmäla detta till kommunledningskontoret som kallar ersättare. Den ersättare som står i tur att
tjänstgöra kallas.

§ 16 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i sammanträde eller i del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får kommunfullmäktige
utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samt-
liga uppgifter.

Sammanträden

§ 17 Tidpunkt

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

§ 18 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig, brev och/eller e-post, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde skall den till ål-
dern äldste ledamoten göra detta.

§ 19 Ordföranden

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:
 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över den samlade kommunkoncernen
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono-

miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och be-

redningar, samt
 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 20 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragra-
fen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

§ 21 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justeringen av protokollet.

§ 22 Delgivning

Delgivning till kommunstyrelsen sker till ordföranden, kommundirektören eller annan an-
ställd som styrelsen bestämmer.

§ 23 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförandena och kontrasigneras av anställd
som kommunstyrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.

§ 24 Utskott

Kommunstyrelsen får inrätta beredningar och/eller utskott för berednings- och verkställighets-
frågor.

Kommunstyrelsen beslutar om antalet ledamöter och eventuella ersättare i inrättade bered-
ningar/utskott.
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§ 25

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en ordfö-
rande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse annan ledamot i utskotten att som ersättare för ord-
föranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 26

Kommunstyrelsen får besluta att ersättarna får närvara vid utskottens sammanträden.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordning-
en.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten som inte utsetts vid proportionellt val, skall
fyllnadsval snarast förrättas.

§ 27

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter begär det.
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Särskilda kommittéer – rådgivande organ

§ 28 Kommunens folkhälsoråd

Kommunens folkhälsoråd är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till
kommunstyrelsen. Rådet skall arbeta med folkhälsofrågor och skadeförebyggande verksam-
heter på övergripande nivå. Folkhälsorådets uppgifter är att ta initiativ till, stödja och leda ut-
vecklingen av folkhälsofrågor, ge förslag till handlingsplaner för folkhälsoarbetets frågor, föl-
ja upp, utvärdera och rapportera genomförda folkhälsoinsatser till huvudmännen, vid behov
ge förslag till förändringar i folkhälsoprogrammet samt vara remissinstans i folkhälsofrågor.

Kommunens folkhälsoråd skall vara sammansatt av två förtroendevalda och sju övriga leda-
möter med fackkunskaper inom folkhälsoområdet och personer som representerar samhället i
övrigt. Kommunstyrelsen utser 2 förtroendevalda från kommunen, varav en ordförande.

§ 29

De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskotten
om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till
utskotten. När ärendet beretts skall utskotten lägga fram förslag till beslut.

§ 30 Kommunstyrelsens administrativa organ

Kommunstyrelsen skall ha en förvaltning med benämningen kommunstyrelsekontoret.
- - - - -
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Kommunstyrelsen  

 
 

Reglemente för valnämnden 

 
Sammanfattning 
Valnämndens verksamhet regleras i dagsläget inte i något kommunalt reglemente. 
Verksamheten lyder dock på samma sätt som övriga nämnder under 
kommunallagen. Förvaltningen har därför tagit fram förslag på ett helt nytt 
reglemente.  

Förslaget bygger på det underlag för kommunstyrelse och nämnder som tagits fram 
av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar kommunen att 
väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens skrivningar liksom 
gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också anpassning gjorts till 
förhållandena i Finspångs kommun.  

Reglementet är avstämt med valnämndens ordförande och i samband med det 
gjordes några redaktionella ändringar. 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa reglemente för valnämnden 
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1 

Nämndens ansvar och uppdrag  

Allmänna bestämmelser  

1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Valnämndens ansvarsområden  

2 § Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid nationella och kommunala 
folkomröstningar, i enlighet vad som framgår av vallagen, valförordningen, 
folkomröstningslagen samt lagen om kommunala folkomröstningar. 

Delegering från fullmäktige  

3 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden 
ansvarar i övrigt fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 

fullmäktige   

4 §  Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska också fullgöra 
rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.  

Nämnden ska rapportera till fullmäktige hur man fullgjort de uppdrag som fullmäktige 
lämnat till dem  

1. I reglemente 
2. Genom finansbemyndigande 
3. I särskilda delegationsbeslut   

Rapportering ska ske i den ordning som fullmäktige beslutar om.  

Allmänt om beredning av ärenden  

5 § Nämnden får väcka ärende hos kommunfullmäktige samt ta initiativ till revidering av de 
regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom nämndens 
ansvarsområden.  

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar 
som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Nämnden får 
begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det behövs för att nämnden 
ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ansvarar också för att lämna yttrande inom 
sitt ansvarsområde till övriga myndigheter och organisationer.  
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2 

Processbehörighet  

6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
inom sitt ansvarsområde.  

Nämnden har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sina ansvarsområden. 

Organisation 

Sammansättning  

7 §  Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.  

Fullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och två vice ordföranden för 
nämnden. Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

Förvaltningsorganisation 

8 §  Nämnden förfogar inte över en egen förvaltning. Nämnden får stöd från 
kommunstyrelsens förvaltning.  

Behandling av personuppgifter   

9 §  Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Arbetsformer 

Information och samråd  

10 §  Kommunstyrelsen, nämnderna, kommunalråd, samt oppositionsråd ska i möjligaste mån 
från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

Tidpunkt för sammanträden  

11 §  Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
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skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet.  

Kallelse  

12 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  

Offentliga sammanträden  

13 §  Nämndens sammanträden är inte offentliga.   

Sammanträde på distans  

14 §  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans. 
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Närvarorätt  

15 §  Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får 
den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.  

Ordföranden  

16 §  Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  

17 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 
uppgifter.  

Förhinder och inkallande av ersättare 

18 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.  

Ersättares tjänstgöring  

19 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens 
ställe.  
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Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare.  

Jäv, avbruten tjänstgöring  

20 §  En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.  

Yrkanden  

21 §  När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge 
det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  

Deltagande i beslut  

22 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation.  

Reservation  

23 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll  

24 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

25 §  Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivning  

26 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektör eller annan anställd 
som nämnden beslutar.  

Undertecknande av handlingar  

27 §  Avtal, skrivelser och andra handlingar i nämndens namn ska undertecknas på det sätt 
som nämnden bestämmer. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Reglemente för sociala myndighetsnämnden 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för sociala 
myndighetsnämnden. Förslaget bygger i princip helt och hållet på det underlag som 
tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar 
kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens 
skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också 
anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun.  

Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad gäller 
reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är nämndens uppdrag 
detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka lagrum 
som reglerar nämndens ansvarsområden.  

Förslaget har varit på remiss till sociala myndighetsnämnden som inte haft några 
synpunkter på förslaget, se bifogat protokoll.  

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa reglemente för sociala myndighetsnämnden 

2. Att upphäva gällande reglemente från 2008-12-17  
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Reglemente för social myndighetsnämnd

Antaget av kommunfullmäktige 2008-12-17, § 325

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och andra lagar gäller bestämmelserna i detta
reglemente, för den sociala myndighetsnämnden.

Ersätter socialnämndens reglemente antagna av kommunfullmäktige 2002-12-12, § 335.

§ 1 Sociala myndighetsnämndens ställning i kommunen

Sociala myndighetsnämnden är underställd kommunstyrelsen. Nämnden har inga egna bud-
getmedel och har därför inte ett ekonomiskt ansvar.

§ 2 Sociala myndighetsnämndens uppgifter

1. Vara kommunens socialnämnd och därmed tillämpa sociallagstiftningen.

2. Myndighetsutövning inom individ – och familjeomsorgen

3. Myndighetsutövning inom äldreomsorgen

4. Myndighetsutövning inom handikappomsorgen

Sociala myndighetsnämndens arbetsformer

§ 3 Sammansättning

Sociala myndighetsnämnden består av 5 ledamöter.

Kommunfullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för den so-
ciala myndighetsnämnden.

§ 4 Ersättare för ordförande

Om ordföranden inte kan delta i sammanträde eller i del av ett sammanträde väljer nämnden
en ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter för det sammanträdet.

Om ordförande inte kan tjänstgöra under längre tid kan kommunfullmäktige tillsätta en ersät-
tare för ordföranden.

Sammanträden

§ 5 Tidpunkt

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer
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§ 6 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig, brev och/eller e-post, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

§ 7 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 8 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justeringen av protokollet.

- - - - -
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Nämndens ansvar och uppdrag  

Allmänna bestämmelser  

1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sociala myndighetsnämndens ansvarsområden  

2 § Den sociala myndighetsnämnden ska, i enlighet med lag eller annan författning, fullgöra 
kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning mot enskild inom socialpolitikens 
område och i det avseendet utgöra kommunens socialnämnd i individärenden. Nämnden 
ansvarar för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen, 
myndighetsutövning för personer med funktionsnedsättning, myndighetsutövning inom 
äldreomsorgen, myndighetsutövning avseende kommunens hälso- och sjukvård samt 
myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Nämnden fullgör dessa uppgifter i enlighet med vad som framkommer i nedanstående 
lagstiftning: 

a. socialtjänstlagen (2001:453),  
b. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,  
c. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,  
d. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,  
e. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),  
f. lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt  
g. lagen (1997:736) om färdtjänst. 

Nämnden ansvarar inte för de uppgifter som kommunfullmäktige i reglemente uppdragit 
till kommunstyrelsen. 

Delegering från kommunfullmäktige  

3 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden 
ansvarar i övrigt fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 

fullmäktige   

4 §  Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska också fullgöra 
rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.  
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Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur man fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige lämnat till dem  

1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande, 
3. i särskilda delegationsbeslut.  

Rapportering ska ske i den ordning som fullmäktige beslutar om.  

Allmänt om beredning av ärenden  

5 § Nämnden får väcka ärende hos kommunfullmäktige samt ta initiativ till revidering av de 
regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom nämndens 
ansvarsområden.  

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar 
som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
Nämnden får begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det behövs för 
att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ansvarar också för att lämna 
yttrande inom sitt ansvarsområde till övriga myndigheter och organisationer.  

Processbehörighet  

6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
inom sitt ansvarsområde.  

Nämnden har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sina ansvarsområden. 

Organisation 

Sammansättning  

7 §  Nämnden består av fem ledamöter och två ersättare.  

Kommunfullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för 
nämnden. Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

Förvaltningsorganisation 

8 §  Nämnden förfogar inte över en egen förvaltning. Nämnden får stöd från 
kommunstyrelsens förvaltning.  

Behandling av personuppgifter   

9 §  Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.  
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Arbetsformer 

Information och samråd  

10 §  Kommunstyrelsen, nämnderna, kommunalråd, samt oppositionsråd ska i möjligaste mån 
från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

Tidpunkt för sammanträden  

11 §  Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet.  

Kallelse  

12 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  
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Offentliga sammanträden  

13 §  Nämndens sammanträden är inte offentliga.   

Sammanträde på distans  

14 §  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans. 

Närvarorätt  

15 §  Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får 
den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.  

Ordföranden  

16 §  Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  

17 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 
uppgifter.  
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Förhinder och inkallande av ersättare 

18 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.  

Ersättares tjänstgöring  

19 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens 
ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare.  

Jäv, avbruten tjänstgöring  

20 §  En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.  

Yrkanden  

21 §  När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge 
det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  

Deltagande i beslut  

22 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation.  

Reservation  

23 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll  

24 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

25 §  Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivning  

26 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchef eller annan anställd som 
nämnden beslutar.  

Undertecknande av handlingar  

27 §  Avtal, skrivelser och andra handlingar i nämndens namn ska undertecknas på det sätt 
som nämnden bestämmer. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Reglemente för bygg- och miljönämnden 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för bygg- och 
miljönämnden. Förslaget bygger i princip helt och hållet på det underlag som tagits 
fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar 
kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens 
skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också 
anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun.  

Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad gäller 
reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är nämndens uppdrag 
detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka lagrum 
som reglerar nämndens ansvarsområden.  

Förslaget har varit på remiss till bygg- och miljönämnden som inkommit med 
yttrande, se bifogat protokoll. De synpunkter som rör redaktionella ändringar har 
arbetats in i förslaget. Förvaltningens övriga kommentarer återfinns nedan. 

 

På 2 § önskar nämnden att punkten ”Nämnden ansvarar inte för de uppgifter som fullmäktige i 
reglemente uppdragit till kommunstyrelsen” förtydligas så att det inte finns behov av att läsa två 
reglementen för att förstå nämndens ansvar.  
 
Kommentar 
Nämndens ansvar regleras fullt ut i  § 2 i och med det inledande stycket och 
uppräkning av aktuella lagar. Hänvisningen till kommunstyrelsens reglemente 
handlar om att det kan finnas behov att stämma av mot kommunstyrelsens 
reglemente i de fall det kan uppstå tolkningsproblem om viken nämnd som ansvarar 
för en viss fråga. En sådan jämförelse får anses vara ett vanligt förfarande vid 
tolkning av regler eller juridiska texter. Andemeningen är inte att nämnden i 
normalfallet ska behöva läsa bägge reglementena för att uttolka sitt ansvar. 
 
I 3 § behövs ett förtydligande på vilket sätt nämnden bereds möjlighet att medverka i 
budgetprocessen kring resursfördelning till både politiker och nödvändig personal från 
Kommunstyrelsens förvaltning för att kunna utföra det ålagda uppdraget. 
 
Kommentar 
Av kommunallagens kapitel 11, §§ 8–9, framgår det att det är kommunstyrelsen som 
ansvarar för budgetprocessen. Så även om det kan finnas behov av att förtydliga 
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och beskriva nämndernas medverkan i budgetprocessen, liksom hur diskussionen 
om resurser och prioriteringar ska hanteras, så bör detta inte ske i en enskilds 
nämnds reglemente. Synpunkten föranleder därför ingen åtgärd i reglementet. 
 
I 4 § önskar nämnden ett förtydligande vad som avses med speciallag. 
 
Kommentar 
Inom juridiken används begreppen speciallag (lex specialis) till skillnad mot ramlag 
(lex generalis). Det innebär att speciallagens bestämmelser på ett visst specifikt 
område ska tillämpas och ha företräde framför en ramlags bestämmelser. 
Bygg- och miljönämndens ansvar regleras i första hand genom speciallagar. 
Synpunkten föranleder ingen åtgärd, men kan om så önskas föras in i reglementet 
som en fotnot. I så fall bör detta ske i samtliga reglementen. 
 
Under 7 § önskas en komplettering med antalet ledamöter som fordras för att vara beslutsmässiga. 
 
Kommentar 
Som framgår av 1 § behöver reglementet läsas gentemot kommunallagens 
bestämmelser. Av kommunallagen framgår att en nämnd är beslutsför om minst 
hälften av ledamöterna är närvarande. Förvaltningen har härvidlag gjort en 
avvägning och valt att i normalfallet inte ta med lagtexten i reglementet. Denna 
avvägning finns också i andra paragrafer i förslaget till nytt reglemente. Reglementet 
är således ett komplement till kommunallagen där de lokala förutsättningarna och 
vägvalen regleras. Av det skälet föreslår förvaltningen ingen ändring i förslaget.  
 
I 9 § undrar nämnden huruvida ansvaret för dataskyddsombudets roll kan delegeras till 
förvaltningen. Om inte önskar nämnden ett förtydligande om hur nämndens roll att utse 
dataskyddsombud ska förstås.  
 
Kommentar 
Dataskyddsombudets roll och uppgifter regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). 
Av denna framgår att offentliga myndigheter är skyldiga att utse dataskyddsombud. 
Bygg- och miljönämnden (precis som övriga nämnder) utgör en självständig 
myndighet och ansvarar för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde och behöver således följa förordningens regelverk. Möjligtvis 
har nämnden tolkat skrivningen som att nämnden ska utse ett dataskyddsombud 
inom nämnden. Så är inte fallet. Dataskyddsombudet är en anställd med tillräckliga 
kvalifikationer för uppdraget. Beslutet att utse dataskyddsombud måste dock fattas 
av nämnden. Synpunkten föranleder ingen åtgärd i reglementet, men indikerar 
möjligtvis ett behov av att nämnderna får tillräcklig kunskap om 
dataskyddsförordningens regelverk.    
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Under 18 § önskar nämnden att texten ändras så att samtliga ersättare alltid kallas in för att 
säkerställa att nämnden blir beslutsmässig. Ersättarnas medverkan behövs även för att byggas upp 
kompetensen hos samtliga ledamöter. Nämnden föreslår att revidering av reglementet sker utifrån 
detta.  

 
Kommentar 
§ 12 reglerar på vilket sätt kallelsen till nämndens sammanträden ska hanteras. Av 
paragrafen framgår redan att ersättarna alltid ska kallas, vilket inte föranleder någon 
ändring i förslaget under § 18. Formuleringen i denna paragraf syftar mer till hur 
processen ska gå till för att uppmärksamma en ersättare på att denne ska tjänstgöra. 
I övrigt delar förvaltningen uppfattningen att det är viktigt att ersättarna får samma 
utvecklingsmöjligheter som de ordinarie ledamöterna.   
 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa reglemente för bygg- och miljönämnden 

2. Att upphäva gällande reglemente från 2011-03-30  
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Nämndens ansvar och uppdrag  

Allmänna bestämmelser  

1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden  

2 § Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning 
gentemot enskild och prövar tillstånd och utövar tillsyn inom plan- och byggväsendet, 
miljöområdet, hälsoskyddsområdet, livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet. 
Nämnden fullgör dessa uppgifter i enlighet med vad som framkommer i nedanstående 
lagstiftning:  

a. plan- och bygglagen (2010:900)  

b. lag om lägenhetsregister (2006:378) 

c. miljöbalken (1998:808)  

d. livsmedelslagen (2006:804)  

e. lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  

f. lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  

g. alkohollagen (2010:1622)  

h. smittskyddslagen (2004:168)  

i. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel  

j. strålskyddslagen (2018:396) 

k. lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

l. lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Nämnden ansvarar inte för de uppgifter som fullmäktige i reglemente uppdragit till 
kommunstyrelsen. 

Delegering från fullmäktige  

3 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden 
ansvarar i övrigt fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.  
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till 

fullmäktige   

4 §  Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska också fullgöra 
rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.  

Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur man fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige lämnat till dem  

1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande samt 
3. i särskilda delegationsbeslut.  

Rapportering ska ske i den ordning som fullmäktige beslutar om.  

Allmänt om beredning av ärenden  

5 § Nämnden får väcka ärende hos fullmäktige samt ta initiativ till revidering av de regler, 
riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom nämndens ansvarsområden.  

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar 
som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Nämnden får 
begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det behövs för att nämnden 
ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ansvarar också för att lämna yttrande inom 
sitt ansvarsområde till övriga myndigheter och organisationer.  

Processbehörighet  

6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
inom sitt ansvarsområde.  

Nämnden har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sina ansvarsområden. 

Organisation 

Sammansättning  

7 §  Nämnden består av fem ledamöter och två ersättare.  

Fullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för nämnden. 
Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.  

Förvaltningsorganisation 

8 §  Nämnden förfogar inte över en egen förvaltning. Nämnden får stöd från 
kommunstyrelsens förvaltning.  
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Behandling av personuppgifter   

9 §  Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Arbetsformer 

Information och samråd  

10 §  Kommunstyrelsen, nämnderna, kommunalråd, samt oppositionsråd ska i möjligaste mån 
från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

Tidpunkt för sammanträden  

11 §  Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet.  

Kallelse  

12 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
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I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  

Offentliga sammanträden  

13 §  Nämndens sammanträden är inte offentliga.   

Sammanträde på distans  

14 §  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans. 

Närvarorätt  

15 §  Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får 
den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.  

Ordföranden  

16 §  Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  

17 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
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nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 
uppgifter.  

Förhinder och inkallande av ersättare 

18 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.  

Ersättares tjänstgöring  

19 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens 
ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare.  

Jäv, avbruten tjänstgöring  

20 §  En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.  

Yrkanden  

21 §  När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge 
det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  
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Deltagande i beslut  

22 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation.  

Reservation  

23 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll  

24 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

25 §  Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivning 

26 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchef eller annan anställd som 
nämnden beslutar.  

Undertecknande av handlingar  

27 §  Avtal, skrivelser och andra handlingar i nämndens namn ska undertecknas på det sätt 
som nämnden bestämmer. 
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FFS  300.01 

 
 

LB 
 

Reglemente för bygg- och miljönämnden 
 

Antaget av kommunfullmäktige den 2008-12-17, § 326 
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-02-24 § 46, 2011-03-30 § 76 och § 77 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och andra lagar gäller bestämmelserna i detta 
reglemente för den bygg- och miljönämnden.  
 

§ 1  Bygg- och miljönämndens ställning i kommunen  

 
Bygg- och miljönämnden är underställd kommunfullmäktige. Nämnden har inga egna bud-
getmedel och har därför inte ett ekonomiskt ansvar. 
 
§ 2  Bygg- och miljönämndens uppgifter 

 
1. Att utföra sådana uppgifter som enligt plan- och bygglagen eller annan lag ska fullgö-

ras av kommunal nämnd inom byggnadsväsendet. 
 

2. Att utföra sådana uppgifter som enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddsla-
gen, tobakslagen eller annan lag ska fullgöras av kommunal nämnd inom miljö-, häl-
soskydds- och livsmedelsområdet. 

 
3. Myndighetsutövning utifrån alkohollagen.  
 
4. Kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
5. Myndighetsutövning enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 
 
6. Myndighetsutövning enligt Lag om Brandfarliga och Explosiva varor. 
 
7. Myndighetsbeslut avseende adressättning. 

 
Bygg- och miljönämndens arbetsformer 

 

§ 3  Sammansättning 

 
Bygg- och miljönämnden består av 5 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för bygg- 
och miljönämnden. 
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§ 4 Ersättare för ordförande 

 
Om ordföranden inte kan delta i sammanträde eller i del av ett sammanträde väljer nämnden 
en ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter för det sammanträdet. 
 
Om ordförande inte kan tjänstgöra under längre tid kan kommunfullmäktige tillsätta en ersät-
tare för ordföranden. 
 
Sammanträden 

 

§ 5 Tidpunkt 

 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer 
 
 
§ 6  Kallelse 

 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall vara skriftlig, brev och/eller e-post, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
 
§ 11  Justering av protokoll 

 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
§ 12  Reservation 

 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast-
ställts för justeringen av protokollet. 
 
- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Reglemente för överförmyndaren 

 
Sammanfattning 
Överförmyndarens verksamhet regleras i dagsläget inte i något kommunalt 
reglemente. Delar av verksamheten regleras dock i kommunallagen. Förvaltningen 
har därför tagit fram förslag på ett helt nytt reglemente.  

Förslaget bygger på det underlag för kommunstyrelse och nämnder som tagits fram 
av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar kommunen att 
väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens skrivningar liksom 
gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också anpassning gjorts till 
förhållandena i Finspångs kommun. Detta förslag skiljer sig dock något gentemot 
övriga nämnders reglementen, dels beroende på att kommunen inte har någon 
överförmyndarnämnd, dels på verksamhetens karaktär och övriga reglering i 
föräldrabalken.  

Reglementet är avstämt med överförmyndaren och i samband med det gjordes 
några redaktionella ändringar. 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa reglemente för överförmyndaren 
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Beslutat av fullmäktige 2020-xx-xx 
Dnr: KS.2019.0518 

Dokumentägare:  
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Överförmyndarens ansvar och uppdrag  

Allmänna bestämmelser  

1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Överförmyndarens ansvarsområden  

2 § Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i 
enlighet med vad som föreskrivs i 19 kap. föräldrabalken, förmynderskapsförordningen 
samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens verksamhet.  

Delegering från fullmäktige  

3 § Överförmyndaren ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att överförmyndaren ska fullgöra, samt verka 
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Överförmyndaren ansvarar i övrigt för att fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt 
uppdrag.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 

fullmäktige   

4 §  Överförmyndaren ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Överförmyndaren ska 
också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.  

Överförmyndaren ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur denne fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige lämnat 

1. I reglemente 
2. Genom finansbemyndigande 
3. I särskilda delegationsbeslut   

Rapportering ska ske i den ordning som fullmäktige beslutar om.  

Allmänt om beredning av ärenden  

5 § Överförmyndaren får väcka ärende hos fullmäktige samt ta initiativ till revidering av de 
regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom ansvarsområdet.  

Överförmyndaren ska inom sitt ansvarsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
Överförmyndaren får begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det 
behövs för att överförmyndaren ska kunna fullgöra sina uppgifter. Överförmyndaren 
ansvarar också för att lämna yttrande inom sitt ansvarsområde till övriga myndigheter 
och organisationer.  
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Processbehörighet  

6 § Överförmyndaren får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt ansvarsområde.  

Överförmyndaren har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sitt 
ansvarsområde. 

Organisation 

Sammansättning  

7 §  Överförmyndaren består av en ordinarie och en ersättare.   

Förvaltningsorganisation 

8 §  Överförmyndaren förfogar inte över en egen förvaltning. Överförmyndaren får stöd från 
kommunstyrelsens förvaltning.  

Behandling av personuppgifter   

9 §  Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Överförmyndaren ska utse dataskyddsombud.  

Arbetsformer 

Information och samråd  

10 §  Kommunstyrelsen, nämnderna, kommunalråd, samt oppositionsråd ska i möjligaste mån 
från överförmyndaren erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder.  

Överförmyndaren ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Överförmyndaren beslutar om formerna för samrådet.  

Arbetets organisering 

11 §  Överförmyndaren organiserar sitt arbete på det sätt som överförmyndaren bestämmer.   

Ersättarens tjänstgöring  

12 § Vid förhinder för överförmyndaren ska överförmyndaren i så god tid som möjligt 
underrätta ersättaren om att denne ska tjänstgöra. Ersättaren ska tjänstgöra som 
överförmyndare vid ordinarie överförmyndares frånvaro.  
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Beslut och protokoll  

13 § För varje beslut av en överförmyndare i ett ärende enligt föräldrabalken ska det finnas 
en handling av vilken det framgår vem som har fattat beslutet, vem som har varit 
föredragande/handläggare samt beslutets dag och dess innehåll.  

Delegation  

14 § Överförmyndaren får inte delegera följande beslut. 

 Framställning eller yttrande till fullmäktige. 
 Beslut enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken om att entlediga eller skilja en god man eller 

förvaltare från uppdraget. 
 Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. 
 Beslut om att förelägga vid vite. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

15 §  Överförmyndaren ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Överförmyndaren ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så 
snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivning 

16 §  Delgivning med myndigheten sker med överförmyndaren eller anställd som 
överförmyndaren beslutar.  

Undertecknande av handlingar  

17 §  Avtal, skrivelser och andra handlingar i överförmyndarens namn ska undertecknas på 
det sätt som överförmyndaren bestämmer. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden. Förslaget bygger på det underlag som tagits fram av Sveriges 
Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar kommunen att väsentliga 
delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens skrivningar liksom gällande 
rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också anpassning gjorts till förhållandena i 
Finspångs kommun, samt till vad som regleras i gällande speciallag.  

Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad gäller 
reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är nämndens uppdrag 
detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka lagrum 
som reglerar nämndens ansvar.   

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen fö4eslå fullmäktige  

1. Att fastställa reglemente för krisledningsnämnden 

2. Att upphäva nu gällande reglemente från 2006-12-21 
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KÅ 
  

Reglemente för Finspångs Kommuns Krisledningsnämnd 
 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelser i kommunallag och förvaltningslag gäller be-
stämmelserna i detta reglemente, fastställt av kommunfullmäktige den 17 december 2003,  
§ 385, med ändring och tillägg till och med 2006-12-21 vilka även särskilt anges vid dessa. 
 
§ 1 
 
I kommunen skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händel-
ser. Närmare bestämmelser finns i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner 
och landsting (2002:833). I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser och 
kommunstyrelsens reglemente i tillämpliga delar. 
 
§ 2 

 
Kommunens krisledningsnämnd enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kom-
muner och landsting (SFS 2002:833) skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare valda bland 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.  
 

Bland ledamöterna i Krisledningsnämnden skall väljas ordförande och vice ordförande.  
 
Detta reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid ex-
traordinära händelser i fredstid. ( KF 2006-12-21 § 327) 
 
§ 3 

 
Kommunen skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den skall hantera extra-
ordinära händelser.  
Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala. Händel-
sen skall innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig störning av vik-
tiga samhällsfunktioner och kräva skyndsamma insatser av kommunen.  
 
Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas. 
 
§ 4 

 
Ordförande i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice ordföranden, bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion.  
 
Vid tillfälligt förfall för ordföranden eller vice ordföranden fullgör den ledamot, som har 
längst tjänstgöringstid i kommunstyrelsen, ordförandens samtliga uppgifter. 
 
§ 5 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande ej kan avvaktas. 
Sådant beslut skall snarast anmälas till nämnden. 
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§ 6 

 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt med 
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
När förhållandet normaliserats eller medger det skall krisledningsnämnden besluta att de upp-
gifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. 
 
 

§ 7 

 
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.  
 
Fullmäktige får besluta att krisnämndens verksamhet skall upphöra.  
 
Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krislednings-
nämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 
 
§ 8 

 
Krisledningsnämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en 
extraordinär händelse.  
 
Efter att bistånd har lämnats har krisledningsnämnden rätt till skälig ersättning från den andra 
kommunen eller landstinget. 
 
§ 9 

 
När en enskild persons vistelse i Finspångs kommun är föranledd av en extraordinär händelse 
har krisledningsnämnden rätt till ersättning för utgivet bistånd till den enskilde från den kom-
mun som drabbats av den extraordinära händelsen. 
 
§ 10 

 
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till 
en enskild drabbad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut har trätt i kraft den 14 januari 2004. 
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Nämndens ansvar och uppdrag  

Allmänna bestämmelser  

1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Krisledningsnämndens ansvarsområden  

2 § I kommunen skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser i fredstid. Närmare bestämmelser finns i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I 
övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser och kommunstyrelsens 
reglemente i tillämpliga delar.  

Vid höjd beredskap tillämpas däremot inte detta reglemente. I enlighet med gällande 
lagstiftning ansvarar då kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila 
försvaret som kommunen då ska bedriva.   

3 § Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala. 
Händelsen skall innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig 
störning av viktiga samhällsfunktioner och kräva skyndsamma insatser av kommunen.  

4 §  Kommunen skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den skall hantera 
extraordinära händelser. 

Övertagande av verksamhetsområden 

5 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämnden 
finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

När förhållandet normaliserats eller medger det skall krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie 
nämnd. 

Begära hjälp från annan kommun 

6 §  Kommunen får vid behov begära hjälp från annan kommun som då har rätt att hjälpa 
enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. Den kommun som har lämnat hjälp har rätt till 
skälig ersättning från Finspångs kommun. 

Stöd till annan kommun 

7 § Kommunen får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en 
extraordinär händelse.  
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Efter att bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning från den andra 
kommunen eller landstinget.  

Stöd till enskild 

8 § När en enskild persons vistelse i Finspångs kommun är föranledd av en extraordinär 
händelse har kommunen rätt till ersättning för utgivet bistånd till den enskilde från den 
kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. 

Kommunen får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en 
enskild drabbad. 

Beslut om avveckling 

9 § Kommunstyrelsen eller fullmäktige får besluta att krisnämndens verksamhet skall 
upphöra.  

Om kommunstyrelsen eller fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de 
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

Rapportering till fullmäktige  

10 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden 
ansvarar i övrigt fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt uppdrag. 

11 §  Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde.  

Processbehörighet  

12 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
inom sitt ansvarsområde.  

Organisation och arbetsformer 

Sammansättning  

13 §  Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare valda bland 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.  

Fullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för nämnden. 
Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.  
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Ordföranden  

14 §  Ordförande i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice ordföranden, 
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion.  

15 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande ej kan 
avvaktas. Sådant beslut skall snarast anmälas till nämnden. 

16 §  Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  

17 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

1. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice 
ordförandens uppgifter.  

Förvaltningsorgansiation 

18 §  Nämnden förfogar inte över en egen förvaltning. Nämnden får stöd från 
kommunstyrelsens förvaltning.  

Behandling av personuppgifter   

19 §  Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Arbetsformer 

Tidpunkt för sammanträden och kallelse  

20 §  Nämndens ordförande eller om denne har förhinder, vice ordföranden, bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden bestämmer 
dag och tid för sammanträde samt ansvarar för att nämnden kallas på lämpligt sätt. 
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. När varken 
ordförande eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot 
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i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Närvarorätt  

21 §  Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får 
den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.  

Förhinder och inkallande av ersättare 

22 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.  

Ersättares tjänstgöring  

23 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens 
ställe.  

 Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare.  

Jäv, avbruten tjänstgöring  

24 §  En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.  

Yrkanden  

25 §  När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
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uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge 
det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  

Deltagande i beslut  

26 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 
fattar det med acklamation.  

Reservation  

27 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll  

28 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

29 §  Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser.  

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivning 

30 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören eller annan 
anställd som nämnden beslutar.   

Undertecknande av handlingar  

31 §  Avtal, skrivelser och andra handlingar i nämndens namn ska undertecknas på det sätt 
som nämnden bestämmer.  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och 
rådgivande organ 

 
Sammanfattning 
Den politiska organisationen regleras i ett flertal styrande dokument, som 
exempelvis fullmäktiges arbetsordning eller förtroendemannareglementet. Vad gäller 
kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ har dessa fram till nu primärt 
reglerats i tre olika dokument: nämndernas reglementen, reglemente för rådgivande 
organ och särskilda kommittéer samt i dokumentet politisk organisation för 
Finspångs kommun. I några fall har det dessutom saknats ett aktuellt regelverk. 

Detta har ofta gjort det svårt att överblicka var de olika organens sammansättning 
och arbetsformer regleras. Dokumenten har också tenderat att överlappa varandra 
och i något fall har det dessutom inneburit att formuleringarna i olika dokument  
inte varit samstämmiga.  

Fullmäktiges arbetsordning och förtroendemannareglementet har nyligen beslutats 
av fullmäktige, samtidigt som en revidering av samtliga nämnders reglementen sker 
parallellt med detta ärende. I samband med denna översyn föreslås nu därför att 
organisationen som berör kommunstyrelsen och/eller nämnderna i framtiden 
fastslås i två dokument. Det ena nivån utgörs av reglementena för kommunstyrelsen 
och respektive nämnd, den andra reglerar de organ som på olika sätt kopplar mot 
kommunstyrelsens arbete. De avsnitt som reglerar ekonomiberedning och 
uppföljningsgrupperna föreslås därför flyttas över från dokumentet politisk 
organisation till ett nytt sammanhållet reglemente under namnbyte till ”Reglemente 
för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ”. Samtidigt föreslås 
trafiksäkerhetskommittén byta namn till trafiksäkerhetsråd. Förslag till förändringar 
är kursiverade i dokumentet. Slutligen bryts delar av Brås uppdrag ut och läggs som 
bilaga till reglementet. Förslagen är avstämda med den politiska ledningen. 

En fråga som dock uppstår är huruvida dokumentet politisk organisation ska leva 
vidare. Här finns två möjligheter. Dokumentet togs ursprungligen fram i samband 
med att den politiska organisationen förändrades under 2008 i syfte att klargöra 
utgångspunkter, arbetsformer och organisation i det dåvarande läget. I så motto kan 
dokumentet ha spelat ut sin roll. Ett annat sätt är att dokumentet får karaktären av 
policydokument för det politiska arbetet, men där organens sammansättning och 
organisation inte primärt regleras. Förvaltningen har inget förslag i denna fråga, då 
det får anses tillhöra den politiska nivån. Fullmäktige behöver dock ta ställning till 
huruvida dokumentet ska upphävas eller föras tillbaka till de politiska partierna för 
översyn och revidering. Dokumentet bifogas dock oredigerat för vidare hantering.  
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Avslutningsvis behöver det klargöras på vilken nivå detta reglemente ska beslutas. 
Kommunstyrelsen kan med stöd av kommunallagen självständigt fatta beslut om 
nämndberedningar och deras uppdrag. Detsamma torde gälla de rådgivande 
organen. Dokumentet har dock tidigare beslutats av fullmäktige och behöver därför 
i detta läge föras dit för avgörande. Förvaltningen överlåter till fullmäktige att ytterst 
ta ställning till beslutsnivå.   

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa reglemente för kommunstyrelsens beredningar och 
rådgivande organ 

2. Att upphäva nu gällande reglemente för kommunstyrelsens rådgivande 
organ och kommittéer  
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Reglemente för kommunstyrelsens 

beredningar och rådgivande organ  

Reglementet har antagits av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx. 
Reviderat senast:  
Ks 2019-01-21 § 11 Natur- och frilutsråd  
Kf 2018-02-28 § 32 Folkhälsoråd  
Kf 2017-12-20 § 192 Brottsförebyggande råd.   

Inledning  

I kommunallagen regleras förutsättningarna för politiskt beslutade organ 
som lyder under nämnd eller kommunstyrelsen. Av lagen framgår att dessa 
kan bestå av utskott och/eller så kallade nämndberedningar1. Det framgår 
också att nämnden självständigt kan besluta om nämndberedningar medan 
fullmäktige ges möjlighet att besluta om utskott. I Finspång regleras 
utskottens verksamhet i kommunstyrelsens reglemente, medan 
nämndberedningarna regleras i detta reglemente. Dessa organ består 
enbart av förtroendevalda. 
Vid sidan av de formella organen finns ett antal rådgivande organ som 
syftar till utbyte av ömsesidig information samt överläggningar i aktuella 
frågor. Dessa har inte ställning som kommunala nämnder, utskott eller 
beredningar, men utgör viktiga informationskällor inför beslutsfattande. De 
rådgivande organen består av representanter från kommunen och 
representanter från civilsamhället, exempelvis intresseorganisationer och 
företrädare för näringslivet. De rådgivande organen bestämmer själva när de 
ska ha sina möten men åläggs att föra minnesanteckningar/protokoll som 
redovisas till kommunstyrelsen.  

Endast de ledamöter som är kommunpolitiskt tillsatta arvoderas av 
Finspångs kommun. 

 

                                                 
1 Begreppet nämnd omfattar i det här fallet också kommunstyrelsen. 
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Nämndberedningar 

Arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och  

resultat 

Kommunstyrelsen tillsätter tre arbetsgrupper med sju ledamöter fördelat på politikområdena 
social omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- och samhällsbyggnad. Ansvarigt 
råd är ordförande i respektive arbetsgrupp och från kommunstyrelsens ordinarie och 
ersättare väljs ytterligare sex ledamöter. En ledamot kan dock enbart sitta i en 
uppföljningsgrupp. I kommunallagens mening är arbetsgrupperna att betrakta som 
beredningar under kommunstyrelsen och står därmed under revisionsansvar.  

Arbetsgruppernas syfte är att förstärka styrelsens roll i styrningen genom att följa upp 
verkställighet och resultat av strategisk plan, kommunfullmäktigebeslut samt 
kommunstyrelsebeslut. Grupperna kan också bereda ärenden som ska beslutas av 
kommunstyrelsen. För att ge de förtroendevalda en bättre möjlighet till fackpolitiska 
kunskaper utgör arbetsgrupperna en arena för dialog mellan politik och berörd 
sektor/verksamhet. Arbetsgrupperna återrapporterar sitt arbete till kommunstyrelsen två 
gånger per år. 

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall dock 
protokollföras. 

 

Ekonomiberedning 

Kommunstyrelsen utser under sig en ekonomiberedning som leds av kommunstyrelsens 
ordförande och som löpande ansvarar för att förbereda, följa upp och styra ekonomi- och 
budgetfrågor. Beredningen består av kommunstyrelsens ordförande, politiskt ansvariga råd, 
gruppledarna för övriga partier i fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande.  

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall dock 
protokollföras. 

Rådgivande organ 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunens pensionärsråd är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till 
kommunstyrelsen i äldrefrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av 
kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under 
mandatperioden.   

Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från 
frivilligorganisationer inom äldreområdet. Frivilligorganisationerna anmäler intresse att ingå i 
rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat utifrån 
turordning, förutsatt att de är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade och 
mindre organisationer representeras i rådet. Att uppnå någon form av demografisk rättvisande 
bild är inte möjlig, varför det snarare är av större vikt att samtliga organisationer ges samma 
möjligheter att ingå i rådet för att främja äldres intressen. Paraplyorganisationer ges alltid 
företräde till en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva 
vem som företräder dem i rådet.   
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Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.   

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.   

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Kommunens handikappråd byter i samband med revideringen av reglementet namn för att ge 
en mer samtida och fackmannamässigt korrekt beskrivning av rådets funktion. Kommunala 
rådet för funktionshinderfrågor är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ 
till kommunstyrelsen i funktionshinderfrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och 
godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under 
mandatperioden.  

Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från 
frivilligorganisationer inom funktionshinderområdet. Frivilligorganisationerna anmäler 
intresse att ingå i rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat 
utifrån turordning, förutsatt att de är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade 
och mindre organisationer representeras i rådet. Paraplyorganisationer ges alltid företräde till 
en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva vem som 
företräder dem i rådet.   

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.   

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.   

Brottsförebyggande råd  

Brottsförebyggande rådet, Brå, är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen.  

Rådet ska arbeta med rådgivning samt ha informationsutbyte då det gäller det 
brottsförebyggande arbetet mellan kommunens nämnder och styrelser, näringsliv, 
föreningsliv, organisationer och annan offentlig verksamhet.   

En arbetsordning (Brottsförebyggande program), som har tagits fram av rådet och godkänts av 
kommunstyrelsen, tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under 
mandatperioden.  

Brå består av en politisk styrgrupp med möjlig medverkan från andra organisationer och 
myndigheter. Den politiska styrgruppen ska bestå av fem ledamöter från kommunstyrelsen 
enligt fördelningen tre från majoriteten och två från oppositionen. Kommunstyrelsen utser 
ordförande och vice ordförande i den politiska styrgruppen. Utöver dessa fem ingår även 
representant från Polismyndigheten (Polisområdeschef alt kommunpolis).  

Brå ska styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för 
verksamheten. Brå har stöd av, och samverkar med Brå-samordnaren som agerar som en 
sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets instanser.  

Brå har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den 
brottsförebyggande verksamheten genomförs.  

Utöver detta finns möjlighet till medverkan från andra organisationer och myndigheter. 

Det operativa arbetet inom Brå beskrivs närmare i bilaga 1. 
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Folkhälsoråd 

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska arbeta proaktivt med 
folkhälsofrågor på en övergripande nivå samt utifrån perspektiv kring fritidsfrågor och de 17 
globala hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030. Rådet ska även signalera vilka 
områden som är centrala utifrån ovan perspektiv.   

Rådets syfte och uppdrag är att bevaka centrala folkhälsoområden i kommunens 
verksamheter, lyfta in och fram förutsättningarna för jämlik hälsa för befolkningen i 
Finspångs kommun, samt leda arbetet framåt.   

Rådets arbete grundas i den arbetsordning som tydliggör inriktningen för folkhälso- och 
fritidsfrågor under innevarande mandatperiod. Arbetsordningen ska vara vägledande utifrån 
rådets roll som rådgivande, uppföljande och initiativtagande. Rådet ska ge förslag till 
handlingsplaner för folkhälsoarbetet, följa upp, utvärdera och rapportera genomförda 
folkhälsoinsatser. Rådet ska även vid behov ge förslag till ändringar i strategisk plan vad 
gäller mål, perspektiv och indikatorer för de områden där folkhälsa, fritid och Agenda 2030 
har påverkan, samt vara remissinstans i frågor som berör nämnda områden.    

Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta ledamöter 
från organisationer och aktörer verksamma inom folkhälso- och fritidsområdet. 
Kommunstyrelsen väljer ordförande och vice ordförande och den tredje förtroendevalda 
ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen och dessa 
utgör även rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår de 
övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.   

Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/koordinator samt möjlighet till 
adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. 

Natur- och friluftsråd 

Kommunens natur- och friluftsråd är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska 
arbeta proaktivt med natur-, rekreations- och friluftsfrågor på en övergripande nivå. Relevanta 
hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030 är en av utgångspunkter. Kommunen har 
även ett folkhälsoråd som behandlar folkhälso- och fritidsfrågor.  

Rådets syfte och uppdrag är att bevaka området och lyfta in och fram förutsättningar för att 
stärka natur-, rekreations och friluftsfrågor i Finspångs kommun för att arbetet ska ledas 
framåt. Rådet ska samverka och föra dialog kring frågor som rör främjande av naturvärden, 
rekreationsmöjligheter och utövande av friluftsliv i kommunen samt bereda och föreslå 
åtgärder som främjar utvecklingen av desamma. Rådets arbete grundas i den arbetsordning 
som tydliggör riktningen för natur-, rekreation- och friluftsfrågor under innevarande 
mandatperiod.   

Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta ledamöter 
från organisationer och andra aktörer verksamma inom natur- och friluftslivsområdet. 
Kommunstyrelsen väljer ordförande, vice ordförande och den tredje förtroendevalda 
ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen och dessa 
utgör även rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår de 
övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.   
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Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator (intern sakkunnig) samt möjlighet till 
adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. Koordinatorer för natur- och 
friluftsrådet och folkhälsorådet ansvarar för att en dialog förs mellan råden så att arbetet kan 
synkroniseras.   

Näringslivsråd 

Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som 
rör företagande i Finspång i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och 
företagsetableringar i Finspång. Sammantaget ska rådet vara ett rådgivande forum till 
Finspångs kommun och verka som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. En 
arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka 
uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden.   

Rådet ska vara sammansatt av två kommunpolitiskt förtroendevalda och högst sju ledamöter 
från det lokala näringslivet. Kommundirektör eller av honom utsedd tjänsteman är också 
medlem i rådet. Rådet ska eftersträva medlemmar som verkar och bor i Finspång. Rådet 
föreslår näringslivets medlemmar till kommunstyrelsen. En spridning mellan olika 
näringslivsgrenar eftersträvas. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.  

Eftersom rådet inte är ett internt kommunorgan utan en samverkansarena för olika 
näringslivsaktörer utses såväl ordförande som vice ordförande av rådet. Näringslivet ska 
inneha ordförandeposten och ordföranden är den som årligen rapporterar till 
kommunstyrelsen.   

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare. 

Ungdomsråd  

Ungdomsrådet ska fungera som en arena för ungdomar som vill jobba med att förbättra för sig 
själva och andra unga i kommunen. Det kan handla om att påverka med opinionsbildning eller 
genom konkreta förslag till kommunstyrelsen men det kan också handla om att organisera 
aktiviteter för andra ungdomar.   

Rådet ska synas i lokala miljöer där de kan möta andra ungdomar och omvärldsbevaka 
ungdomsfrågor i övrigt. Rådet ska ha regelbunden kontakt med ledamöter i kommunstyrelsen, 
minst två gånger per år.  

Det finns inte några bestämmelser kring tillsättningen i rådet annat än att det ska vara öppet 
för alla ungdomar som är intresserade av att bli delaktiga i detsamma. Till skillnad från de 
andra råden består rådet endast av den intressegrupp det representerar. Relationen till den 
politiska organisationen får rådet dels via förslagsrätten i kommunstyrelsen och dels via möte 
med ledamöter från kommunstyrelsen.   

Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator.  

Trafiksäkerhetsråd  

Trafiksäkerhetskommittén är kommunstyrelsens rådgivande och operativa organ för 
trafiksäkerhetsfrågor. Kommittén ska diskutera och uppmärksamma trafiksäkerhetsbrister i 
trafikmiljön. Det operativa arbetet yttrar sig genom att kommittén deltar i olika kampanjer för 
att öka trafiksäkerheten, till exempel genom att dela ut reflexer till skolelever. En 
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arbetsordning som tagits fram av kommittén och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör 
vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden  

Kommittén består tre ledamöter som utses av kommunstyrelsen och högst sju ledamöter från 
verksamma organisationer inom trafiksäkerhetsområdet. Organisationerna anmäler intresse att 
ingå i rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen. Paraplyorganisationer ges alltid 
företräde till en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva 
vem som företräder dem i rådet.   

Kommunstyrelsen utser ordförande och kommittén utser vice ordförande.   

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och en intern sakkunnig/koordinator. 

Kommunövergripande skolråd  

Finspångs kommun har ett kommunövergripande skolråd där representanter från alla 
grundskolor träffas. Det kommunövergripande skolrådet syftar till att informera, samråda och 
föra dialog kring frågor som berör kommunens skolverksamhet på ett övergripande plan. Ett 
annat syfte är att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse och samarbete mellan 
skolråden i kommunen. 

Det kommunövergripande skolrådet träffas en gång per termin.  

De lokala skolråden utser en eller två representanter när kommunövergripande skolrådet har 
möte. Kommunstyrelsen utser en representant från majoriteten (ordförande) och en 
representant från oppositionen att närvara. Från kommunen deltar sektorchef och vid behov 
även utvecklingsstrateg när kommunövergripande skolrådet har möte. 

 

 

- - - - - 
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Bilaga 1 

Beskrivning av det brottsförebyggande 

arbetet 

Brottsförebyggande styrgrupp (Sektorchefer och kommundirektör)   

Den brottsförebyggande styrgruppen består av sektorcheferna, Polismyndigheten 
(polisområdeschef alt kommunpolis) samt personal från annan relevant myndighet och leds av 
kommundirektören. Styrgruppen utser de operativa arbetsgrupperna efter mål och prioritering. 
Den brottsförebyggande styrgruppen har stöd av, och samverkar med Brå-samordnaren som 
agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets instanser.  

Brottsförebyggande operativa grupper (tjänstemannagrupper utvalda av styrgruppen för att 
utföra de beslutade uppdragen)  

De brottsförebyggande operativa grupperna består av tjänstemän utvalda av styrgruppen för 
att utföra de beslutade uppdragen.  

De operativa arbetsgrupperna utses av den brottförebyggande styrgruppen och ska verkställa 
prioriterade insatser, kartlägga behov och resurser, upprätta genomförandeplaner för 
insatserna, samt genomföra de för kommunen generella uppgifterna.   
Genomförandeplanerna ska innehålla detaljerade beskrivningar av metoden som ska 
användas, tidplan, rollfördelning och ansvar, hur insatserna ska dokumenteras, följas upp och 
utvärderas.   
De brottsförebyggande operativa grupperna har stöd av, och samverkan med Brå-samordnaren 
som agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets 
instanser.  

De utsedda arbetsgrupperna ska även följa upp de insatser som gjorts och rapporteringen sker 
via Brå-samordnaren till den brottsförebyggande styrgruppen och Brå. Arbetsgrupperna 
ansvarar för att en lokal kartläggning kopplat till de övergripande områdena i det 
brottsförebyggande programmet genomförs årligen. Utifrån kartläggningen fastställer Brå 
prioriterade mål.  

Brå-samordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna. Brå-
samordnaren ska redovisa uppföljning av kartläggning och insatser för kommunstyrelsen en 
till två gånger per år. 

Bakomliggande strategiska dokument  

ANDT- strategi. 

Samverkansavtal Polis och kommun.  

Samverkansavtalet mellan Lokalpolisområde Norrköping och Finspångs kommun, ska ligga 
till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet. Avtalet ska ange de yttre ramarna för 
samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt lyfta fram problemområden där 
gemensamma åtgärder är möjliga.  Till samverkansavtalet finns en handlingsplan och ett 
medborgarlöfte som följs upp två gånger per år. 
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Organisation av det brottsförebyggande arbetet  

Finspångs brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå med möjlighet av 
medverkan från andra organisationer och myndigheter, en strategisk tjänstemannanivå, samt 
operativa grupper-   

Den politiska gruppen, Brå, har att följa brottsutvecklingen nära och som främsta uppgift att 
styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för 
verksamheten.  

Den brottsförebyggande styrgruppen har det överordnade ansvaret för att målen och 
prioriteringarna för den brottsförebyggande verksamheten genomförs.   

De operativa grupperna, tillsätts efter behov och ska verkställa prioriterade insatser, kartlägga 
behov och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna. De ska även följa upp 
gjorda insatser och rapportera till den brottsförebyggande styrgruppen. Brå-samordnaren ska 
redovisa för KS två gånger per år och vid behov.   

Det brottsförebyggande programmet ska fungera som ett övergripande styrdokument i det 
lokala brotts- och drogförebyggande arbetet som syftar till att öka tryggheten i kommunen. 
Programmet och ANDT-strategin får genomslag endast genom att integreras i kommunens 
årliga styrkort i strategiska planen.   

Brå-samordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna. 
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Reglemente för kommunstyrelsens 
rådgivande organ och särskilda 
kommittéer 
Reglementet har antagits av kommunfullmäktige 2014-09-24, § 193. 
Reviderat: 
Ks 2019-01-21 § 11 Natur- och frilutsråd 
Kf 2018-02-28 § 32 Folkhälsoråd 
Kf 2017-12-20 § 192 Brottsförebyggande råd.  

Reglementet ersätter Kf 1974-05-30 § 111, Kf 2002-12-12 § 335, 
Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet daterad 1995-02-06, Kf 
1972-01-27 § 15, Arbetsordning för kommunala handikapprådet daterad 
2007-02-20, Kf 2001-09-13 § 196, Kf 2009-04-29 § 108, Kf 2007-03-28 § 
67 och Kf 1995-01-12 § 5. 

Inledning 
I Finspångs kommun ska för ömsesidig information och överläggningar 
finnas rådgivande organ och kommittéer. Dessa har inte ställning som 
kommunala nämnder men utgör viktiga informationskällor inför 
beslutsfattande. De rådgivande organen och kommittéerna består av 
representanter från kommunen och representanter från civilsamhället, 
exempelvis intresseorganisationer och företrädare för näringslivet. De 
rådgivande organen och kommittéerna bestämmer själva när de ska ha sina 
möten men åläggs att föra minnesanteckningar/protokoll som redovisas till 
kommunstyrelsen. 

Endast de ledamöter som är kommunpolitiskt tillsatta arvoderas av 
Finspångs kommun. 
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Kommunala pensionärsrådet 
Kommunens pensionärsråd är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till 
kommunstyrelsen i äldrefrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av 
kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under 
mandatperioden.  

Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från 
frivilligorganisationer inom äldreområdet. Frivilligorganisationerna anmäler intresse att ingå i 
rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat utifrån 
turordning, förutsatt att de är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade och 
mindre organisationer representeras i rådet. Att uppnå någon form av demografisk rättvisande 
bild är inte möjlig, varför det snarare är av större vikt att samtliga organisationer ges samma 
möjligheter att ingå i rådet för att främja äldres intressen. Paraplyorganisationer ges alltid 
företräde till en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva 
vem som företräder dem i rådet.  

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.   

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor  
Kommunens handikappråd byter i samband med revideringen av reglementet namn för att ge 
en mer samtida och fackmannamässigt korrekt beskrivning av rådets funktion. Kommunala 
rådet för funktionshinderfrågor är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ 
till kommunstyrelsen i funktionshinderfrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och 
godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under 
mandatperioden.  

Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från 
frivilligorganisationer inom funktionshinderområdet. Frivilligorganisationerna anmäler 
intresse att ingå i rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat 
utifrån turordning, förutsatt att de är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade 
och mindre organisationer representeras i rådet. Paraplyorganisationer ges alltid företräde till 
en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva vem som 
företräder dem i rådet.  

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.   

Brottsförebyggande råd  
Brottsförebyggande rådet, Brå är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. 

Rådet ska arbeta med rådgivning samt ha informationsutbyte då det gäller det 
brottsförebyggande arbetet mellan kommunens nämnder och styrelser, näringsliv, 
föreningsliv, organisationer och annan offentlig verksamhet.  
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En arbetsordning (Brottsförebyggande program) som har tagits fram av rådet och godkänts av 
kommunstyrelsen, tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under 
mandatperioden. 

Brottsförebyggande rådet har en organisation som består 
av tre grupper  
Brå (en politisk styrgrupp med möjlig medverkan från andra organisationer och 
myndigheter.) 

Den politiska styrgruppen ska bestå av fem ledamöter från kommunstyrelsen enligt 
fördelningen tre från majoriteten och två från oppositionen. 

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i den politiska styrgruppen. 

Utöver dessa fem ingår även representant från Polismyndigheten (Polisområdeschef alt 
kommunpolis). 

Brå ska styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för 
verksamheten. Brå har stöd av, och samverkar med säkerhetssamordnaren som agerar som en 
sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets instanser. 

Brå har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den 
brottsförebyggande verksamheten genomförs. 

Utöver detta finns möjlighet till medverkan från andra organisationer och myndigheter. 

Brottsförebyggande styrgrupp (Sektorchefer och kommundirektör)  
Den brottsförebyggande styrgruppen består av sektorcheferna, Polismyndigheten 
(polisområdeschef alt kommunpolis) samt personal från annan relevant myndighet och leds av 
kommundirektören. Styrgruppen utser de operativa arbetsgrupperna efter mål och prioritering. 
Den brottsförebyggande styrgruppen har stöd av, och samverkar med säkerhetssamordnaren 
som agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets 
instanser. 
Brottsförebyggande operativa grupper (tjänstemannagrupper utvalda av styrgruppen för att 
utföra de beslutade uppdragen) 
De brottsförebyggande operativa grupperna består av tjänstemän utvalda av styrgruppen för 
att utföra de beslutade uppdragen. 
De operativa arbetsgrupperna utses av den brottförebyggande styrgruppen och ska verkställa 
prioriterade insatser, kartlägga behov och resurser, upprätta genomförandeplaner för 
insatserna, samt genomföra de för kommunen generella uppgifterna.  
Genomförandeplanerna ska innehålla detaljerade beskrivningar av metoden som ska 
användas, tidplan, rollfördelning och ansvar, hur insatserna ska dokumenteras, följas upp och 
utvärderas.  
De brottsförebyggande operativa grupperna har stöd av, och samverkan med 
säkerhetssamordnaren som agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det 
brottförebyggande arbetets instanser. 
De utsedda arbetsgrupperna ska även följa upp de insatser som gjorts och rapporteringen sker 
via säkerhetssamordnaren till den brottsförebyggande styrgruppen och Brå. 
Arbetsgrupperna ansvarar för att en lokal kartläggning kopplat till de övergripande områdena 
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i det brottsförebyggande programmet genomförs årligen. Utifrån kartläggningen fastställer 
Brå prioriterade mål. 

Säkerhetssamordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna. 
Säkerhetssamordnaren ska redovisa uppföljning av kartläggning och insatser för 
kommunstyrelsen en till två gånger per år. 

Bakomliggande strategiska dokument 
ANDT- strategi.  

Samverkansavtal Polis och kommun.  

Samverkansavtalet mellan Lokalpolisområde Norrköping och Finspångs kommun, ska ligga 
till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet. Avtalet ska ange de yttre ramarna för 
samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt lyfta fram problemområden där 
gemensamma åtgärder är möjliga.  Till samverkansavtalet finns en handlingsplan och ett 
medborgarlöfte som följs upp två gånger per år. 

Organisation av det brottsförebyggande arbetet  
Finspångs brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå med möjlighet av 
medverkan från andra organisationer och myndigheter, en strategisk tjänstemannanivå, samt 
operativa grupper-  

Den politiska gruppen, Brå, har att följa brottsutvecklingen nära och som främsta uppgift att 
styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för 
verksamheten. 

Den brottsförebyggande styrgruppen har det överordnade ansvaret för att målen och 
prioriteringarna för den brottsförebyggande verksamheten genomförs.  

De operativa grupperna, tillsätts efter behov och ska verkställa prioriterade insatser, kartlägga 
behov och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna. De ska även följa upp 
gjorda insatser och rapportera till den brottsförebyggande styrgruppen. Säkerhetssamordnaren 
ska redovisa för KS två gånger per år och vid behov.  

Det brottsförebyggande programmet ska fungera som ett övergripande styrdokument i det 
lokala brotts- och drogförebyggande arbetet som syftar till att öka tryggheten i kommunen. 
Programmet och ANDT-strategin får genomslag endast genom att integreras i kommunens 
årliga styrkort i strategiska planen.  

Säkerhetssamordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna. 
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Folkhälsoråd 
Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska arbeta proaktivt med 
folkhälsofrågor på en övergripande nivå samt utifrån perspektiv kring fritidsfrågor och de 17 
globala hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030. Rådet ska även signalera vilka 
områden som är centrala utifrån ovan perspektiv.  

Rådets syfte och uppdrag är att bevaka centrala folkhälsoområden i kommunens 
verksamheter, lyfta in och fram förutsättningarna för jämlik hälsa för befolkningen i 
Finspångs kommun, samt leda arbetet framåt.  

Rådets arbete grundas i den arbetsordning som tydliggör inriktningen för folkhälso- och 
fritidsfrågor under innevarande mandatperiod. Arbetsordningen ska vara vägledande utifrån 
rådets roll som rådgivande, uppföljande och initiativtagande. Rådet ska ge förslag till 
handlingsplaner för folkhälsoarbetet, följa upp, utvärdera och rapportera genomförda 
folkhälsoinsatser. Rådet ska även vid behov ge förslag till ändringar i strategisk plan vad 
gäller mål, perspektiv och indikatorer för de områden där folkhälsa, fritid och Agenda 2030 
har påverkan, samt vara remissinstans i frågor som berör nämnda områden.   

Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta ledamöter 
från organisationer och aktörer verksamma inom folkhälso- och fritidsområdet. 
Kommunstyrelsen väljer ordförande och vice ordförande och den tredje förtroendevalda 
ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen och dessa 
utgör även rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår de 
övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/kordinator samt möjlighet till 
adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. 

  

Kommunstyrelsen

Brottsförebyggande 
råd

Brottsförebyggande 
styrgrupp

Brottsförebyggande 
operativ grupp

Brottsförebyggande 
operativ grupp

Brottsförebyggande 
operativ grupp

Säkerhetssamordnar
e 
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Natur- och friluftsråd 
Kommunens natur- och friluftsråd är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska 
arbeta proaktivt med natur-, rekreations- och friluftsfrågor på en övergripande nivå. Relevanta 
hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030 är en av utgångspunkter. Kommunen har 
även ett folkhälsoråd som behandlar folkhälso- och fritidsfrågor.   
 
Rådets syfte och uppdrag är att bevaka området och lyfta in och fram förutsättningar för att 
stärka natur-, rekreations och friluftsfrågor i Finspångs kommun för att arbetet ska ledas 
framåt. Rådet ska samverka och föra dialog kring frågor som rör främjande av naturvärden, 
rekreationsmöjligheter och utövande av friluftsliv i kommunen samt bereda och föreslå 
åtgärder som främjar utvecklingen av desamma. Rådets arbete grundas i den arbetsordning 
som tydliggör riktningen för natur-, rekreation- och friluftsfrågor under innevarande 
mandatperiod.  
 
Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta ledamöter 
från organisationer och andra aktörer verksamma inom natur- och friluftslivsområdet. 
Kommunstyrelsen väljer ordförande, vice ordförande och den tredje förtroendevalda 
ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen och dessa 
utgör även rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår de 
övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.  
 
Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator (intern sakkunnig) samt möjlighet till 
adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. Koordinatorer för natur- och 
friluftsrådet och folkhälsorådet ansvarar för att en dialog förs mellan råden så att arbetet kan 
synkroniseras.  

Näringslivsråd 
Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som 
rör företagande i Finspång i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och 
företagsetableringar i Finspång. Sammantaget ska rådet vara ett rådgivande forum till 
Finspångs kommun och verka som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. En 
arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka 
uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden.  

Rådet ska vara sammansatt av två kommunpolitiskt förtroendevalda och högst sju ledamöter 
från det lokala näringslivet. Kommundirektör eller av honom utsedd tjänsteman är också 
medlem i rådet. Rådet ska eftersträva medlemmar som verkar och bor i Finspång. Rådet 
föreslår näringslivets medlemmar till kommunstyrelsen. En spridning mellan olika 
näringslivsgrenar eftersträvas. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod. 

Eftersom rådet inte är ett internt kommunorgan utan en samverkansarena för olika 
näringslivsaktörer utses såväl ordförande som vice ordförande av rådet. Näringslivet ska 
inneha ordförandeposten och ordföranden är den som årligen rapporterar till 
kommunstyrelsen.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare. 
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Ungdomsråd 
Ungdomsrådet ska fungera som en arena för ungdomar som vill jobba med att förbättra för sig 
själva och andra unga i kommunen. Det kan handla om att påverka med opinionsbildning eller 
genom konkreta förslag till kommunstyrelsen men det kan också handla om att organisera 
aktiviteter för andra ungdomar.  

Rådet ska synas i lokala miljöer där de kan möta andra ungdomar och omvärldsbevaka 
ungdomsfrågor i övrigt. Rådet ska ha regelbunden kontakt med ledamöter i kommunstyrelsen, 
minst två gånger per år. 

Det finns inte några bestämmelser kring tillsättningen i rådet annat än att det ska vara öppet 
för alla ungdomar som är intresserade av att bli delaktiga i detsamma. Till skillnad från de 
andra råden består rådet endast av den intressegrupp det representerar. Relationen till den 
politiska organisationen får rådet dels via förslagsrätten i kommunstyrelsen och dels via möte 
med ledamöter från kommunstyrelsen.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator. 

Trafiksäkerhetskommitté 
Trafiksäkerhetskommittén är kommunstyrelsens rådgivande och operativa organ för 
trafiksäkerhetsfrågor. Kommittén ska diskutera och uppmärksamma trafiksäkerhetsbrister i 
trafikmiljön. Det operativa arbetet yttrar sig genom att kommittén deltar i olika kampanjer för 
att öka trafiksäkerheten, till exempel genom att dela ut reflexer till skolelever. En 
arbetsordning som tagits fram av kommittén och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör 
vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden 

Kommittén består tre ledamöter som utses av kommunstyrelsen och högst sju ledamöter från 
verksamma organisationer inom trafiksäkerhetsområdet. Organisationerna anmäler intresse att 
ingå i rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen. Paraplyorganisationer ges alltid 
företräde till en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva 
vem som företräder dem i rådet.  

Kommunstyrelsen utser ordförande och kommittén utser vice ordförande.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och en intern sakkunnig/koordinator.  

Kommunövergripande skolråd 
Finspångs kommun har ett kommunövergripande skolråd där representanter från alla 
grundskolor träffas. Det kommunövergripande skolrådet syftar till att informera, samråda och 
föra dialog kring frågor som berör kommunens skolverksamhet på ett övergripande plan. Ett 
annat syfte är att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse och samarbete mellan 
skolråden i kommunen.  

Det kommunövergripande skolrådet träffas en gång per termin. 

De lokala skolråden utser en eller två representanter när kommunövergripande skolrådet har 
möte. Kommunstyrelsen utser en representant från majoriteten (ordförande) och en 
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representant från oppositionen att närvara. Från kommunen deltar sektorchef och vid behov 
även utvecklingsstrateg när kommunövergripande skolrådet har möte. 
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Finspångs kommun 
612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 
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Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade (2008-08-27 § 151) att lägga fast en ny 
politisk organisation från och med 2009-01-01. Den politiska 
organisationen skulle bland stärka fullmäktiges roll som huvudsaklig 
politiska arena och skapa en mer sammanhållen verkställande politik. 
Demokratiberedningen fick uppdraget att göra en översyn av organisationen 
med inriktning på nästa mandatperiod.  

Demokratiberedningen redovisade 2009 för kommunfullmäktige de effekter 
av den nya politiska organisationen som hade framkommit så långt. 
Beredningen presenterade även utvecklingsförslag kopplade till fem 
områden där brister eller utvecklingspotential identifierats under översynen.  

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

1.  Formulera och kommunicera ledamöters och ordförandens uppdrag 

2. Arenor för dialog och samverkan 

3. Oppositionens förutsättningar 

4. Strategi för medborgardialogen 

5. Fokus på kommunfullmäktige som den huvudsakliga politiska  
arenan 

Hösten 2010 upprepade demokratiberedningen uppföljningen av den 
politiska organisationen. Överlag upplevs organisationsförändringen 
positivt. Flera som från början uttalat sitt missnöje har under uppföljningen 
ändrat åsikt. Den nya organisationen beskrivs som mer spännande. Den ger 
bättre förutsättningar för politiken att bedriva politik. Flera har uttryckt att 
det blivit roligare att vara politiker. Denna uppföljningsomgång kunde 
beredningen konstatera att vissa brister som tidigare uppdagats nu åtgärdats 
men också att det fortfarande finns brister som inte lösts av tidens gång. 
Demokratiberedningen har baserat på de intervjuer som gjorts identifierat 
fem områden som kräver åtgärder för att förbättra organisationens 
förutsättningar att vara en demokratiskt väl fungerande, effektiv 
organisation:  

1. Otydliga och ibland motsägande uppdrags- och rollbeskrivningar 

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

3. Fasta beredningar skapar kontinuitet kan begränsa organisationens 
flexibilitet och rörlighet  

4. Möjligheten att upprätta tillfälliga beredningar har inte utnyttjats  
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5. Kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för strategiska 
frågor och mer varierande arbetsformer har inte slagit ut i den 
utsträckning man önskat.  

Utgångspunkter 

Den nya politiska organisationen ska skapa förutsättningar för politiker att 
utvecklas i sin roll som medborgar- och verksamhetsutförare samtidigt som 
också kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för politisk styrning 
stärks. Det mest väsentliga draget i denna organisationsform bygger på att 
fullmäktige görs mäktigare genom att strategiska diskussioner och beslut 
flyttas från nämndsnivån till den egentliga beslutsnivån i en kommun, 
kommunfullmäktige. Organisationen ska också främja samverkan och 
samutnyttjande istället för revirtänkande. Verksamhetsnämnder försvinner 
och kvar blir bara den obligatoriska nämnden, kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen blir därmed en driftsnämnd för samtliga verksamheter. 
Myndighetsnämnder för individ- och myndighetsbeslut finns kvar som 
särskilda nämnder. På fullmäktiges nivå finns andra obligatorier i form av 
en valnämnd och överförmyndare samt kommunrevision. 

Politiker i den här organisationen förväntas mer än tidigare formulera och 
följa upp mål, omvärldsbevaka och föra dialog med medborgarna och andra 
intressenter. De är aktiva i styrningen genom att egenhändigt formulera 
problem och lösningar samt aktivt följa upp fattade beslut. 

Organisationens ledord 

Vision för Finspångs kommun är vägledande för organisationens 
utveckling: 

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande 

region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom 

samverkan,  

öppenhet och nytänkande” 

Samverkan 

Politiken är öppen för och värdesätter att medborgare delger sina 
erfarenheter av att bo och leva i kommunen. Medborgardialog och dialog 
med andra intressenter är värdefull för ett långsiktigt arbete.  

I den nya organisationen är helheten överordnat särintresset. Den politiska 
organisationen tar därför ett samlat grepp över verksamheterna med 
kommunen och dess medborgares bästa i centrum.  

Den politiska organisationen samverkar med förvaltningen. Det är viktigt att 
det finns en överenskommelse mellan den politiska organisationen och 
förvaltningen om rollfördelning och ansvarsområden.  

Öppenhet 

Den politiska organisationen är öppen för nya arbetssätt och metoder som 
leder den demokratiska utvecklingen framåt. Den är också öppen för 
synpunkter och från medborgare och det övriga samhället.  
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Nytänkande 

Organisationsformen som alternativ politisk organisation är ett sätt att 
förnya arbetssätten på de politiska arenorna. Den ger utrymme för att styra 
förebyggande och mer strategiskt, proaktivt istället för reaktivt.  

Organisation 

Strukturen på organisationen ska vara tydlig och avgränsad. Varje roll och 
funktion knyts till en av två organisationsnivåer, strategisk eller 
verkställande. Kommunfullmäktige är den huvudsakliga arenan för frågor 
av strategisk karaktär och kommunstyrelsen den huvudsakliga arenan för 
verkställande.  

Kommunfullmäktige är självständigt och  

strategiskt  

Kommunfullmäktige med fasta och tillfälliga beredningar utgör den 
strategiska nivån i den politiska organisationen med ansvar för 
utvecklingsfrågor. Visioner och mål stakar ut den långsiktiga utvecklingen 
av kommunen.  

De fasta beredningarna är en demokratiberedning, en miljö och 
samhällsplaneringsberedning, en lärandeberedning och en 
omsorgsberedning. En fast beredning kan, om kommunfullmäktige beslutar 
så, vila under en begränsad tid.  

Förutom de obligatoriska organen valnämnd, revision och överförmyndare 
tillkommer två myndighetsnämnder, en för miljö-, hälso- samt plan och 
byggfrågor, kallad bygg- och miljönämnden och en för området för social 
omsorg, sociala myndighetsnämnden. Myndighetsnämnderna svarar för 
myndighetsutövning mot enskild inom ovanstående områden. Sociala  
myndighetsnämndens beslut blir uppdrag till kommunstyrelsens. Social-
rådet är ordförande i sociala myndighetsnämnden. Bygg- och miljönämnden 
svarar dessutom för tillsyn av den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen ansvarar för 

verksamhetsdriften 

Alla frågor som gäller verksamheternas drift hanteras av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen verkställer de beslut som kommunfullmäktige fattat, 
ansvarar för de frågor som kommunfullmäktige delegerat samt ansvarar för 
drift och utveckling av all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens och 
nämndernas tidigare strategiska nivå är flyttad till kommunfullmäktige och 
dess beredningar. Styrelsen ska fortfarande arbeta utvecklingsinriktat men 
mer i anslutning till verksamheten.  
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Ansvars och rollfördelning  

För att vara framgångsrik i ett utvecklingsarbete är det viktigt att ansvars- 
och rollfördelningen är tydlig för de olika nivåerna i organisationen. För att 
tydliggöra rollerna som tilldelas beskrivs syftet med varje funktion till-
sammans med ett uppdrag och förutsättningar för att genomföra detsamma. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige och beredningarnas uppdrag är att uttrycka önskat  
resultat och vad som ska nås. 

Kommunfullmäktige är det huvudsakliga politiska organet i kommunen. 
Det är aktivt i styrningen, initierar frågor och för diskussioner, fattar och 
följer upp beslut. Alla frågor av strategisk och principiell karaktär hanteras 
av kommunfullmäktige.  

Arbetsformerna varieras och kompletteras för att ge goda förutsättningar för 
ett engagerande arbetssätt i fullmäktige.  

Kommunfullmäktige stärker sin roll i styrningen genom: 

 Inledande diskussioner vid nya ärenden 

 Beredning och beslut i strategiskt viktiga frågor 

 Återredovisning från beredningar, nämnder och kommunstyrelsen 

Förutsättningar 

 Stärkt uppdrag för fullmäktiges ordförande och presidium 

 Fasta beredningar för stora och löpande verksamhetsområden 

 Tillfälliga beredningar för strategiskt viktiga frågor av mer 
begränsad karaktär 

 Utbildning och stöd till förtroendevalda 

En ny politikerroll i kommunfullmäktige 

En av utgångspunkterna för den politiska organisationen är att tydligt 
markera fullmäktigepolitikernas roll som medborgarföreträdare. En dialog 
mellan politiker och medborgare ska föras om problem, behov och 
utmaningar i dagens samhälle. Dialogen ska stärkas bland annat genom nya 
former och nya arenor – till exempel de beredningar som finns inom 
kommunfullmäktige. Den nya politikerrollen förutsätter ett aktivt politiskt 
samtal både med kommuninvånarna och inom de politiska partierna. 
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En annan tanke med den politiska organisationen är att få till en mer 
levande debatt, vilket kan utmana tidigare kultur, strukturer och 
arbetsformer. Det bygger också på aktivitet, engagemang och vilja hos de 
förtroendevalda att söka kunskap. 

Presidiet 

Presidiet har i uppdrag att samordna och löpande utveckla fullmäktige med 
dess beredningar både som beslutsförsamling och som strategisk arena för 
framtidsdiskussioner. Fullmäktiges utvecklingsarbete ska ske i nära sam-
arbete mellan presidiet och demokratiberedningen.  

Presidiet ansvarar för beredningsträffarna, en arena för möte mellan 
presidiet, beredningsrepresentanter och kommunstyrelsens presidium. 

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

 Administrativt, sakkunnigt och processinriktat stöd 

Beredningar 

Beredningar ska ge bättre förutsättningar för ett mer självständigt, 
strategiskt och öppet kommunfullmäktige. På uppdrag av fullmäktige tar sig 
beredningen an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv.  

Alla beredningar har ansvar för att följa den av kommunfullmäktige 
fastslagna visionen. De av kommunfullmäktige antagna strategierna och 
strategiska områdena ska vara vägledande i beredningarnas arbete och 
genomsyra beredningarnas olika aktiviteter, analyser och utredningar. En 
beredning har också i uppdrag att följa upp de strategiska målen inom de 
områden beredningen ansvarar för. 

Beredningens arbetsformer finns i den av kommunfullmäktige beslutade 
”Handbok för fullmäktiges beredningar”. 

Fasta, tillfälliga och antal beredningar 

Beredningar är kopplade till kommunfullmäktige och kan vara av både fast 
och tillfällig karaktär. Fasta beredningar ska skapa kontinuitet i form av 
beredningsvana hos ledamöterna, pågående medborgardialoger samt 
djupare kunskaper om politikområdet. Tillfälliga beredningar ska fokusera 
på det angivna uppdraget, ge organisationen möjlighet till flexibilitet utifrån  
aktuella behov och samhällstendenser och ge möjlighet för fler att delta i det 
strategiska arbetet.  

Fasta beredningar 
Demokratiberedning 

Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla kommunfullmäktiges 
arbetsformer, kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald 
samt att bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska 
organisationen. 
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Miljö och samhällsplaneringsberedning 

Beredningen för miljö och samhällsplanering har i uppdrag att ta fram 
förslag till strategiska mål inom de områden beredningen ansvarar för: en 
hållbar samhällsutveckling. 

Lärandeberedning 

Lärandeberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för 
det område beredningen ansvarar för: ett livslångt lärande för medborgaren.  

Omsorgsberedning 

Omsorgsberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för 
det område beredningen ansvarar för: den sociala omsorgen i kommunen.  

Tillfälliga beredningar  
Kommunfullmäktige kan vid behov sätta samman tillfälliga beredningar. 
Kommunfullmäktige ger med en uppdragsbeskrivning beredningen 
specifika och tidsbegränsade uppdrag.  

Ledamöter och ordföranden i tillfälliga beredningar förhåller sig till de 
regler och förhållningssätt som gäller för de fasta beredningarna under den 
tid beredningen är verksam. 

Beredningarnas sammansättning 
Beredningarna består av en ledamot från varje parti med undantaget från det 
största partiet som har två ledamöter i beredningen. Ordförande tillsätts av 
majoriteten och vice ordförande av minoriteten. Ordförande ska vara 
ledamot eller ersättare av kommunfullmäktige. En beredningsledamot får 
inte sitta med i kommunstyrelsen.  

Varje beredning representeras av två ledamöter i de gemensamma 
beredningsträffarna, varav en är ordförande och en är representant från 
oppositionen.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut. Detta ska ge en sammanhållen styrning för hela den kommunala 
driften. Kommunstyrelsen ställer resultatkrav på verksamheterna och följer 
genom uppföljning verksamheternas utveckling.  

Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige vid händelser av stor 
vikt som till exempel påverkar uppdrag eller resurstilldelning. Strategiska 
personalfrågor hanteras av kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsens sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. 
Insynsplats finns för de partier som inte av egen kraft tar plats i 
kommunstyrelsen. Insynsplats ges även kommunfullmäktiges ordförande. 

Kommunens verksamhet kan i huvudsak sorteras i tre större områden: social 
omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- och samhällsbyggnad. 
Varje sådant område har ett politiskt ansvarigt råd knutet till sig. Dessa 
utgör, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
den politiska ledningsgruppen, som tillsammans med kommunfullmäktiges 
ordförande utgör kommunens politiska ledning. 

Presidium 

Kommunstyrelsens presidium utgör det förberedande organet inför 
kommunstyrelsens möten.  

Arbetsgivardelegation 

Kommunstyrelsen ska inrätta ett utskott för personalfrågor som består av tre 
ledamöter.  

Ekonomiberedning 

Kommunstyrelsen utser under sig en ekonomiberedning som leds av 
kommunstyrelsens ordförande och som löpande ansvarar för att förbereda, 
följa upp och styra ekonomi- och budgetfrågor.  

Arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och  

resultat 

Kommunstyrelsen tillsätter tre arbetsgrupper med sju ledamöter fördelat på 
politikområdena social omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- 
och samhällsbyggnad. Ansvarigt råd är ordförande i respektive arbetsgrupp 
och från kommunstyrelsens ordinarie och ersättare väljs ytterligare sex 
ledamöter. En ledamot kan dock enbart sitta i en uppföljningsgrupp. I 
kommunallagens mening är arbetsgrupperna att betrakta som beredningar 
under kommunstyrelsen och står därmed under revisionsansvar.  

Arbetsgruppernas syfte är att förstärka styrelsens roll i styrningen genom att 
följa upp verkställighet och resultat av strategisk plan, 
kommunfullmäktigebeslut samt kommunstyrelsebeslut. Grupperna kan 
också bereda ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen. För att ge de 
förtroendevalda en bättre möjlighet till fackpolitiska kunskaper utgör 
arbetsgrupperna en arena för dialog mellan politik och berörd 
sektor/verksamhet. Arbetsgrupperna återrapporterar sitt arbete till 
kommunstyrelsen två gånger per år. 

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till 
kommunstyrelsen skall dock protokollföras. 
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Råd och andra samverkansorgan  

Det finns i anslutning till kommunstyrelsen råd och samverkansgrupper. I 
några av råden finns politisk representation och i några ska istället dialog 
med kommunstyrelsen ske regelbundet. (Se rådsreglemente.) 

Valnämnden 

Valnämnden uppgifter regleras primärt i vallagen. Nämnden ska bestå av 
nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Förmåner för förtroendevalda i Finspångs kommun 
 
Sammanfattning 
Behov finns att se över vilka förmåner som ska erbjudas förtroendevalda i 
Finspångs kommun.  
 
Ersättningar och förmåner som idag erbjuds förtroendevalda i Finspångs 
kommun finns bland annat presenterat i förtroendemannareglementet, se bilaga. 
  
När det gäller övriga kommuner i Östergötland erbjuder några av dessa 
samtalsstöd vid hot och våld för samtliga förtroendevalda och några erbjuder 
terminalglasögon för heltidsförtroendevalda. (Som heltidspolitiker räknas de som 
har ett uppdrag på 40 procent eller mer)  
 
Förvaltningens förslag på förmåner till förtroendevalda på heltid  
Då förtroendevalda på heltid inte kan förväntas ha någon annan arbetsgivare utan 
förtroendeuppdraget i sig blir huvudsysselsättningen föreslår förvaltningen att 
dessa, så långt det är möjligt, har samma förmåner som anställda i Finspångs 
kommun.  
 
Detta innebär att följande föreslås erbjudas förtroendevalda på heltid:   
Företagshälsovård (samtalsstöd vid hot och våld är inkluderat)  
Terminalglasögon 
Löneväxling till pension - direktpension 
 
Förvaltningens förslag på förmåner till förtroendevalda på deltid  
Samtalsstöd vid hot och våld   
 
Befintliga förmåner som gäller för alla förtroendevalda 
Avsättning till pension (OPF-KL) 
Gåvor och uppvaktning 
Personalklubben Kommandå 
Kollektivavtalade försäkringar: TFA-KL – arbetsskadeförsäkring – olycksfall i 
arbetet och färdolycksfall, resa till och från arbetsplatsen om man inte åker i/på 
ett fordon med trafikförsäkring 
 
Omställningsstöd                                                                                                                                     
Omställningsstöd, gäller endast för heltidspolitiker. 

156

156



 
Kostnader för förmåner 
Om Finspångs kommun erbjuder ovanstående förmåner kommer det medföra 
extra kostnader enligt nedan:  
 
Företagshälsovård, vid behov kommer kostnader för insatser kunna uppstå i 
enligt med upphandlat avtal, kostnaden är för närvarande mellan 705 – 1 300 
kronor per timme beroende på vilken typ av stöd som behövs. 
 
Terminalglasögon kommer att erbjudas heltidspolitiker, kostnaden utifrån nu 
gällande avtal är: synundersökning 260 kronor och båge med glas från 545-1305 
kronor.  
 
Samtalsstöd vid hot och våld, kan medföra en kostnad på 705 – 1 300 kronor per 
timme beroende på vilken typ av stöd som behövs.  
 
I övrigt kommer det inte att medföra några extra kostnader.  
 
Ärendet är hanterat i Arbetsgivardelegation 2019-12-19. 
 
Bilagor:  

1. Förtroendemannareglemente fastställt 2019-12-18 § 195 i 
Kommunfullmäktige 

 
 
Förslag till beslut: Arbetsgivardelegationen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Att erbjuda förtroendevalda i Finspångs kommun förmåner enligt 
förvaltningens förslag.  

2. Att förmånerna ska gälla från och med 2020-04-01 
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Förtroendemanna-

reglemente 

Reglemente arvoden och ekonomisk  
ersättning för sammanträden och uppdrag för 

kommunen 

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-18, § 195 
Dnr. KS.2019.1151 

Dokumentägare: HR-chef 
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Ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2018-11-28 § 153. Nya 
arvoden och ersättningar antagna av kommunfullmäktige gäller från och 
med 2020-01-01. 

Reglemente arvoden och ekonomisk 

ersättning för sammanträden och 

uppdrag för kommunen 

§ 1 Tillämpningsområde 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kom-
munallagen (1997:550) samt anställd som ålagts särskilda uppdrag av kom-
munen. 

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare 
i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den be-
slutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de 
beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kom-
munalförbund. 

Vidare gäller bestämmelserna för av kommunfullmäktige och kommunsty-
relse samt nämnder valda styrelseledamöter, ersättare och revisorer i kom-
munen och kommunens hel- och delägda aktiebolag, stiftelser, föreningar, 
intressesammansatta organ, råd och utskott. 

§ 2 Arvoden och ersättningsformer 

Arvode och ersättning kan utgå för sammanträde och uppdrag i form av:  

Arvoden  

 sammanträdesarvode  §§3, 4, Bilaga 1  
 förrättning/uppdrag §5, Bilaga 1 
 fast arvode  §6, Bilaga 1 
 praktik i kommunens verksamheter  §7 
 gruppledararvode  §8 
 

Ersättningar  

 förlorad arbetsinkomst  §9, Bilaga 2 
 förlorad semesterförmån  §10 
 resor och traktamente  §11 
 barnpassning §12, Bilaga 1 
 ledsagare för funktionshindrad §13, Bilaga 1 
 mobiltelefonkostnader  §14 
 övriga ersättningar §15 
 

Förmåner  

 mobiltelefonabonnemang §16 
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§ 3 Arvodes- och ersättningsberättigade sam-

manträden, uppdrag och förrättningar 

 
Rätt till arvode, samt ersättning enligt §§ 4 - 15 har: 

 tjänstgörande ledamöter  
 närvarande ersättare  
 övriga förtroendevalda som medgivits närvarorätt.  
 
Arvode och ersättning kan utgå för: 

1.  sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder/styrelser liksom revisorernas sammanträden, samt ett för 
ovanstående i förväg utlyst förberedande partigruppsmöte.  

2.  protokollsjustering enligt mom. 1 när särskild tid och plats beslutats 

3.  beredningar, presidiemöten, utskott som tillhör organ enligt mom. 1. 

4.  övriga förrättningar/uppdrag efter särskild kallelse som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala för-
troendeuppdraget  

5.  överläggning med utomstående myndigheter eller organisation 

6.  fullgöra granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag 

Arvoden 

§ 4 Sammanträdesarvode 

För deltagande i sammanträden enligt §§ 1 - 3 angivna uppdrag har förtro-
endevalda rätt till arvode per sammanträde enligt fastställt belopp. Med 
sammanträden avses protokollförda sammanträden i fullmäktige, nämnder, 
styrelse och utskott, beredningar samt presidieberedningar.  

Förtroendevalda med fast arvode har rätt till sammanträdesersättning i mö-
ten som ej ingår inom ramen för årsarvodet.  

Förtroendevalda på heltid (40 procent eller mer) har rätt till sammanträdes-
ersättning för kommunfullmäktige och till fullmäktige tillhörande grupp-
möte. För övriga nämnder/styrelser liksom revisorernas sammanträden samt 
ett för ovanstående i förväg utlyst förberedande partigruppsmöte utgår inget 
arvode då uppdragen ingår inom ramen för årsarvodet. Detta gäller endast 
uppdrag där Finspångs kommun är juridisk person.  

§ 5 Arvode vid förrättning/uppdrag 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelse, bered-
ning, råd och liknande organ har rätt att från den nämnd/ styrelse/ beredning 
som de representerar, få arvode för förrättning/uppdrag i möten eller aktivi-
teter som godkänts av respektive ordförande. Arvodet motsvarar timersätt-
ningen för sammanträden.  
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§ 6 Fast arvode 

Förtroendevalda med uppdrag enligt bilaga 1 paragraf 1 har rätt till fast ar-
vode med belopp som fullmäktige beslutat.  

Fast arvoderade förtroendevalda har med bibehållet arvode rätt till ledighet 
motsvarande den årssemester, som en arbetstagare med motsvarande tjänst-
göringsgrad och ålder, är berättigad till enligt Allmänna Bestämmelser 
(AB).  

För fast arvoderade förtroendevalda som är/vill vara föräldralediga ska en 
kontakt tas med Försäkringskassan för bedömning av vad som gäller i det 
enskilda fallet. Försäkringskassan kommer att göra en bedömning om det 
politiska uppdraget kan ske vid sidan av föräldraledigheten och om arvodet 
kan ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten som ligger till grund för 
föräldrapenningen (trots att kommunen betalar ut arvode). Det skriftliga be-
slutet från Försäkringskassan ska lämnas till kommunens personalfunktion. I 
de fall den förtroendevalde kommer att vara ledig från sitt politiska uppdrag 
på grund av föräldraledighet reduceras arvodet i motsvarande mån.  

För fast arvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag, ska arvode utbetalas de första 14 dagarna. Om 
sjukdomen kvarstår mer än 14 dagar, åligger det den förtroendevalde att 
anmäla detta till Försäkringskassan och kommunens personalfunktion. För-
säkringskassan kommer göra en bedömning utifrån den förtroendevaldes 
hela situation. Eventuellt bedömer Försäkringskassan att trots att den förtro-
endevalde är sjuk så kan denne/denna utföra sitt politiska uppdrag ändå. 
Detta måste i så fall meddelas kommunens personalfunktion som i sådan 
situation kommer att fortsätt att betala ut arvodet. Om däremot Försäkrings-
kassan bedömer att den förtroendevalde på grund av sjukdomens art och det 
politiska uppdragets omfattning inte kan fortsätta det politiska arbetet under 
sjukdomstiden, ska arvodet normalt räknas in i förlorad inkomst och ligga 
till grund för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI:n) I det fall betalar 
Finspångs kommun inte ut något fortsatt arvode. Politsikt uppdrag kan kvar-
stå även under långvarig sjukskrivning.  

Har förtroendevalds uppdrag förfallit p g a valbarhetshinder ska arvodesrät-
ten upphöra från samma dag hindret uppstod. Den enskilde ansvarar för att 
anmäla förhinder till kommunens personalfunktion. Arvode till ordförande i 
beredning utgår inte när beredningen av kommunfullmäktige har beslutats 
vara vilande. 

Om förtroendevald samtidigt har rätt till fast arvode för flera kommunala 
uppdrag eller arvode från kommunens helägda bolag eller stiftelser kan det 
totala arvodesbeloppet ej uppgå till högre belopp än 75 procent av heltids-
måttet, kommunstyrelsens ordförande undantagen.  

För förtroendevalda med fast arvode på heltid eller på minst 40 procent av 
heltidsmåttet, som fullgör särskilda uppdrag inom sitt område, gäller ej §§ 5 
och 7. Med heltidsmått avses månadsarvode enligt bilaga 1 punkt 1 och 4.  
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§ 7 Arvode för vissa förtroendevaldas praktik i 

kommunala verksamheter 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelse har rätt 
att från den nämnd eller styrelse som de representerar, få arvode för förrätt-
ning för att under två dagar per år praktisera i den kommunala verksamhet-
en. Arvode och ev. ersättning beräknas på samma sätt som för sammanträ-
den.  

§ 8 Gruppledararvode 

Till gruppledare, för parti utan fast arvoderat uppdrag om minst 10 procent 
av heltidsmåttet i kommunstyrelsen, utgår ersättning per mandat i kommun-
fullmäktige med 9 000 kronor per år och per mandat.  

Ersättningar 

§ 9 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt faktiskt förlorad arbetsin-
komst per timme enligt senast inlämnade inkomstuppgift med angivet datum 
förändringen träder i kraft. Med arbetsinkomst likställs ersättning från ar-
betslöshetskassa.  

I förlorad arbetsinkomst ingår inte ersättning för t.ex. arbete på obekväm 
arbetstid. Begäran om sådan förlorad ersättning styrks vid varje enskilt till-
fälle.  

Med arbetsinkomst menas inte pension eller studiemedel.  

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till 
vilket belopp, har rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den 
senast fastställda sjukpenningen för dag beräknad på sätt som fullmäktige 
beslutat enligt Bilaga 2. 

Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt att få ersätt-
ning för förlorad arbetsinkomst för avstått arbetspass före eller efter sam-
manträdet.  

Den som får ändrad arbetsinkomst eller anställningsförhållanden som på-
verkar ersättningen, ska omgående anmäla detta till kommunens personal-
funktion så att korrekt ersättning kan betalas ut  

Inkomstuppgift ska av den förtroendevalde lämnas till kommunens per-
sonalfunktion på fastställd blankett. (Bilaga 2.) Det åligger resp. ordförande 
eller sekreterare att tillhandahålla dessa blanketter. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst beräknas på årslönen från huvudar-
betsgivaren, motsvarande anställning på heltid.  

Förtroendevalda med fast arvode 40 procent eller mer har inte rätt till ersätt-
ning för förlorad arbetsinkomst inom sitt område.  
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§ 10 Ersättning för förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda ska styrka att semesterförmånen faktiskt förlorats. Den fak-
tiskt förlorade semesterförmånen ersätts.  

§ 11 Resor och traktamente  

Ersättning utgår enligt bestämmelserna i gällande avtal för traktamente och 
reseersättning inom det kommunala avtalsområdet. Resekostnadsersättning 
utgår dock endast i de fall när bostaden är belägen minst 5 km enkel färd 
från förrättningsstället. 

Färdtidsersättning utgår ej för uppdrag som omfattas av detta reglemente. 

Förtroendeman som fullgör militärtjänst inom länet, eller som har tillfälligt 
arbete förlagt till annan ort i länet, skall för deltagande i sammanträde er-
hålla resekostnadsersättning. Med bostad skall likställas tillfällig förlägg-
nings- eller tjänstgöringsort. 

§ 12 Ersättning för barnpassning 

Tid för barnpassning beräknas 30 minuter före, under och 30 minuter efter 
respektive faktisk sammanträdestid mm. Ersättningen utgår inte för tid då 
barnet har ordinarie barnomsorg eller för barnpassning som utförs av egna 
familjemedlemmar eller samboende.  

§ 13 Ersättning för ledsagare till funktionshind-

rad 

Ersättning utgår för ledsagare under sammanträdestid mm, samt för restid.  

I de fall ledsagare använder egen bil betalas ersättning enligt kommunens 
bilersättningsavtal. Ersättning utgår för hela färdvägen. 

§ 14 Ersättning för mobiltelefonkostnader 

Förtroendevald med fast arvode med eget mobilabonnemang kan mot räk-
ning erhålla ersättning för faktiska kostnader för samtal hänförliga till för-
troendeuppdraget. Mobiltelefonabonnemang ersätts ej.  

§ 15 Övriga ersättningar 

Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av för-
troendeuppdraget enligt de grunder som anges i § 3, §§ 9-14.  

Ersättning för tillgänglighet till utsedd ledamot i Sociala myndighetsnämn-
den utgår enligt nedan:  

Tillgänglighet från fredag klockan 12.00 till måndag klockan 08.00 ersätts 
med 700 kronor.  

Tillgänglighet under semesterperiod som motsvarar sista veckan i juni, juli 
samt första veckan i augusti. Ersätts med 1300 kronor per vecka (måndag 
08.00 till nästkommande måndag 08.00). 
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Förmåner 

§ 16 Mobiltelefonabonnemang 

Förtroendevald med fast arvode 40 procent eller mera kan erhålla mobiltele-
fon och abonnemang på samma avtalsmässiga och skattemässiga villkor 
som anställda i Finspångs kommun.  

§ 17 Tidsgräns för yrkande av ersättning eller 

arvode 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst mm ska lämnas till kom-
munens personalfunktion inom ett år från tidpunkten då förlust/avdrag upp-
stod. Retroaktiv justering av sent anmäld inkomständring sker ej. Arvode 
eller ersättning som erhållits på felaktiga grunder är återbetalningspliktigt.  

§ 18 Avsättning till pension 

Förtroendevalda som nytillträder vid valet 2014 samt förtroendevalda som 
ej omfattats av tidigare avtal (PBF), omfattas av OPF-KL, antaget av Kom-
munfullmäktige 2014-09-24 § 191.  

Pensionsavgifterna beräknas på årsarvode, sammanträdesersättning samt 
andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta er-
sättningar oavsett uppdragets/uppdragens omfattning.  

Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pens-
ionsgrundande inkomsten som innefattar årsarvode, sammanträdesersättning 
samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta 
ersättningar. Undantaget är ledsagning och barnpassning. 

Pensionsavgiften 4,5 procent gäller upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp 
(IBB). På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 IBB är pens-
ionsavgiften 30 procent till dess den förtroendevalde fyllt, i 32 a § LAS an-
given ålder. Därefter är avgiften 4,5 procent på hela pensionsgrundande in-
komsten tills uppdraget upphör.  

Förtroendevalda som omfattas av äldre bestämmelser om pension kommer 
att fortsätta att lyda under dessa (PBF). För förtroendevalda som omfattas av 
PBF gäller avsättning vid fast arvode, dock minst 40 procent av heltidsmåt-
tet, har rätt till pensionsavsättning enligt pensionsreglemente för kommunalt 
förtroendevalda.  

Om avsättningen till pension är lägre än 1 procent av inkomstbasbeloppet 
per år gör kommunen ingen avsättning till pension. Beloppet betalas i stället 
ut direkt till den förtroendevalde.  

För övriga arvoden och ersättningar sker ingen avsättning till pension.  

Pensionsavsättning ska ske på motsvarande sätt för uppdrag i kommunalt 
hel- och delägt bolag, stiftelse, förbund eller likande organ där detta regle-
mente i övrigt tillämpas.   
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§ 19 Avgifter för socialförsäkringar m.m. 

För samtliga skattepliktiga arvoden och ersättningar m. m som uppgår till 
minst sammanlagt minst det belopp som skattemyndigheten fastställt, erläg-
ger kommunen arbetsgivaravgift. 

För uppdragen gäller det av kommunfullmäktige antagna normalpensions-
reglementet för kommunalt förtroendevalda och den av kommunen tecknade 
grupplivförsäkringen för förtroendevalda.  

§ 20 Närvaroförteckning 

Vid sammanträde inom kommunen skall sekreterare tillse att de närvarande 
deltagarna har tillgång till rapportblanketter där de kan notera underlag för 
utbetalning av arvoden och ersättningar. 

Förteckningen skall efter attest sändas till kommunens personalfunktion. 

§ 21 Uppgifter för utbetalning av ersättningar 

Förtroendevald ska för att erhålla arvode och ersättning lämna specificerad 
räkning enligt fastställd blankett, som tillhandahålls av kommunens per-
sonalfunktion. Gäller ej sammanträden enligt § 20. 

§ 22 Utbetalning 

Fasta arvoden utbetalas månadsvis. 

Sammanträdesarvoden, övriga arvoden och ersättningar utbetalas månadsvis 
efter attest av respektive ordförande eller sekreterare. 

§ 23 Befattningshavares arvode och ekonomisk 

ersättning för särskilda uppdrag 

Anställd som inte har rätt till övertidsersättning, som på kommunens sär-
skilda uppdrag deltar i sammanträde med samhällighetsförening eller lik-
nande, erhåller sammanträdesarvode och ersättning för de särskilda kostna-
der som föranletts av uppdraget.  

§ 24 Tolkning och tillämpning 

Frågor rörande tolkning och tillämpning av detta reglemente med bilagor 
handläggs av kommunstyrelsens arbetsgivardelegation.  

Bilaga 1 Arvodesbelopp  
Bilaga 2 Inkomstuppgift 
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 Bilaga 1 

Ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut och från 2017-11-29 § 168. 
Nya arvoden och ersättningar antagna av kommunfullmäktige gäller från 
och med 2019-01-01. 

Arvodesbelopp  

1. Fasta arvoden för särskilda uppdrag  

Arvodering av förtroendevalda med särskilda uppdrag grundar sig på hel-
tidsmåttet 37 900 kr/månad basår 2003 vilket motsvarar 60 679 år 2018. 
Angivna uppdrag beräknas med en procentsats av för året fastställt heltids-
mått.  

Kommunfullmäktiges ordförande 15 % 

Kommunfullmäktiges vice ordförande 3 % 

Kommunfullmäktiges andra vice ordförande 2 % 

Kommunstyrelsens ordförande, inkl. ordförande i FFIA 100 % 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 10 % 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, 
tillika oppositionsråd 10 % 

Oppositionsföreträdare,  

Moderaterna och Liberalerna 30 % 

Sverigedemokraterna 30 % 

Vänsterpartiet 15 % 

Socialråd 50 % 

Ordförande sociala myndighetsnämnden 10 % 

Utbildningsråd 60 % 

Miljö- och samhällsbyggnadsråd 40 % 

 

Ordförande beredning  8 % 

Ordförande bygg och miljönämnden 5 % 

Vice ordförande sociala nämnden 5 % 

 

Ordförande valnämnden  2 % 

Överförmyndare 10 % 

Ordförande kommunfullmäktiges valberedning, 2 %  

Ordförande revisionen, 8 % 

Ledamot revisionen 2 % 
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2  Kommunala bolag 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) 

Ordförande: Ingår i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande  

Finspångs Tekniska Verk AB 

Ordförande 12 % 

Finspångs stadsnät FINET AB 

Ordförande  12 % 

Vallonbygden AB 

Ordförande  12 % 

Revisorer i kommunens helägda bolag 1 % 

3  Arvodesbelopp för sammanträden mm 

3.a  För deltagande i sammanträden enligt reglementet angivna uppdrag 
utgår sammanträdesersättning med belopp enligt denna bilaga. Från 
och med basåret 2019 med 170 kronor för första timmen och därefter 
med 85 kronor (50 procent) för varje fullföljd halvtimma. Del av halv-
timma ersätts ej.  

3.b  Ersättning för barnpassning under sammanträde mm utgår per timme 
med 60 procent av den timlön som gäller för medarbetare med 
barnskötarexamen eller motsvarande utbildning.  

3.c  Ersättning för ledsagare utgår med samma belopp som förtroendeval-
das sammanträdesarvode.  

Justering av arvoden §§ 4-7 i reglementet och ersättningar §§ 12 och 13 
samma reglemente sker årligen med det genomsnittliga procentuella löneut-
fallet vid föregående års lokala löneöversynen i Finspångs kommun. Juste-
ringarna träder i kraft 1 januari respektive år.  

4 Belopp 2019 

2.  Heltidsmått per månad   62 330 

5.a  Sammanträde första timman 170  

5.a  Därpå följande fullgjord halvtimma 85  

5.b  Barnpassning 77  

5.c  Ledsagare 170  

 

169

169



F Ö R T R O E N D E M N N A R E G L E M E N T E  
 

11 

  Bilaga 2 

Inkomstuppgift 

Underlag för beräkning av förtroendevalds ekonomiska ersättning för förlo-
rad arbetsinkomst, eller annan förlorad ekonomisk ersättning till följd av 
utfört förtroendeuppdrag. 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annan 
ersättning, som förlorats vid uppdrag eller förrättning, med faktiskt belopp. 
Ersättningen beräknas på den förväntade årsinkomsten det år uppdraget på-
går.  

Ersättning för obekväm arbetstid och liknande ersättningar ingår inte i un-
derlaget. Arvoden för förtroendeuppdrag skall inte räknas med i inkomst-
uppgiften.  

En för året aktuell inkomstuppgift ska lämnas till personalfunktionen. Den 
utgör underlag för utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Förtroendevalda ska vid förändring lämna uppgift om den förväntade årsin-
komsten. Uppgiften ska styrkas av arbetsgivare. Se sidan 2.  

Ordförande (eller motsvarande funktion) eller sekreterare i kommunfull-
mäktige/styrelse/nämnd/beredning/ ansvarar för att ledamöter och ersättare 
erhåller denna blankett.  

Den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare) anger 
samma inkomst av tjänst eller rörelse som angivits till Försäkringskassan.  

Den förtroendevalda styrker själv förlorad arbetsinkomst genom att på när-
varolistan begära ersättning för det faktiska antal timmar hon/han får av-
drag. Förlorad ersättning för t.ex. obekväm arbetstid anges särskilt på närva-
rolistan. Förlorad arbetsinkomst och ersättning ska kunna styrkas.  

Rättelser av felaktig ersättning begränsas till längst tolv månader bakåt i ti-
den. Ersättning för förlorad arbetsinkomst justeras från det datum ändringen 
kommit till personalfunktionen. Ersättning till följd av felaktig uppgift är 
återbetalningspliktig.  
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Intyg om löneavdrag vid förtroendeuppdrag för Fin-

spångs kommun 

 
Intyget avser inkomståret ………….……..  

eller tills vidare from  ……………………… 

Personnummer             -      . 

Namn: ………………………………………………..……….. 

1. Anställd 

Den som fullgör förtroendeuppdrag för Finspångs kommun har rätt till er-
sättning för förlorar arbetsinkomst, om avdrag görs på lönen. Ersättning för 
t.ex. obekväm arbetstid räknas inte med i årsinkomsten. Förlorad inkomst 
och ersättning ska kunna styrkas.  

Härmed intygas att avdrag görs på lönen med                        kronor för varje 
timma (beräknat på årsinkomst) när ovanstående anställd är frånvarande 
från arbetet för förtroendeuppdrag åt Finspångs kommun.  
Underskrift av arbetsgivare eller dennes representant. 

Företag: ………………………………………………………………….…….  

……………… ……………………………………… 
Datum Namnteckning 

Namnförtydligande:  ……………………………Tjänsteställning: ..………………….…….. 

2. Egenföretagare eller fria yrkesutövare som saknar arbetsgivare. 

Grund för ersättning är den årsinkomst som anmälts till Försäkringskassan. 
För heltid beräknas timlönen med 1/2000 av årsinkomsten. Ersättning för 
t.ex. obekväm arbetstid räknas inte med i årsinkomsten. Förlorad inkomst 
och ersättning ska kunna styrkas. 

Anmäld inkomst till Försäkringskassan:  ____________  kronor/timma. 

Ovanstående uppgifter är samma som lämnats till Försäkringskassan inty-
gar: 

…………………… ……………………………………… 
Datum Namnteckning 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst/annan ersättning justeras från det datum 

blanketten kommit till kommunens personalfunktion. Retroaktivitet kan bli 

aktuellt om sen anmälan beror på löneöversyn. Anmälan ska göras senast 1 

månad efter slutförd löneöversyn.     

Ifylld blankett sänds snarast efter förändrad inkomst till: 

Finspångs kommun, HR-avdelningen, 612 80  Finspång. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Policy för arbetsmiljöarbete för Finspångs kommun 

 
Sammanfattning 

 
Finspångs kommun har många olika verksamheter som både är resurskrävande 
samt ställer höga krav på en god arbetsmiljö. 
 
Kommunen ska verka för att alla medarbetare ska uppleva arbetsglädje, god hälsa 
och känna yrkesstolthet.  

Arbetsklimatet ska vara tryggt och präglas av tillit, öppenhet och samverkan. Ingen 
medarbetare får utsättas för kränkande särbehandling eller utanförskap. 

Arbetsmiljön omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala faktorer som 
påverkar medarbetaren.  

Målsättningen med Finspång kommuns arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats 
som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås 
genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör samt uppmuntra ledarskap som 
främjar säkerhet och hälsa.  

Det är chefen som ansvarar för arbetsmiljön men alla medarbetare ska aktivt bidra i 
arbetsmiljöarbetet. Genom att arbeta tillsammans kan vi främja en god arbetsmiljö 
och förebygga ohälsa. 

Policyn för arbetsmiljö beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att skapa 
en helhetssyn och en systematik kring arbetsmiljöfrågor. Till policyn finns en bilaga 
där alla dokument och blanketter kopplade till policyn finns specificerade. I 
arbetsmiljöpolicyn finns följande arbetsmiljömål specificerade:  

 Alla chefer och medarbetare ska vara medvetna om betydelsen av en god 
arbetsmiljö. 

 Arbetsmiljön ska vara utformad så att medarbetarens arbete underlättas 
fysiskt, organisatoriskt och socialt. 

 Arbetsmiljön ska utformas så att risker för olycksfall och ohälsa minimeras. 

 Alla verksamheter ska organisera sitt systematiska arbetsmiljöarbete så att en 
god arbetsmiljö främjas och negativa faktorer snabbt åtgärdas. 
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Annica Ahlqvist 

2019-05-24  2 (2)  

Dnr KS.2019.0530  

  

 
Utifrån kommunövergripande arbetsmiljömål ska respektive sektor och verksamhet 
ta fram konkreta mål och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Såväl kommunövergripande 
som verksamhetens riktlinjer och rutiner ska vara kända av samtliga medarbetare. 

Arbetsmiljöarbete kräver många olika typer av insatser och det kan vara svårt som 
chef att veta vilka aktiviteter som ska genomföras samt på vilket sätt. 
 
Utifrån tidigare fastställt dokument: ”Arbetsmiljöverksamhet – policy och riktlinjer” 
från 2005 har en översyn och uppdatering skett som resulterat i bifogat förslag till 
arbetsmiljöpolicy. Den nya policyn är också kompletterad med information kring 
var cheferna hittar material, specificerat under nedanstående rubriker:  
 

 För mer information  

 Relaterade dokument  

 För registrering/dokumentation.  
 
Informationen under dessa rubriker kommer däremot att vara föränderliga och 
behov kommer finnas av att kontinuerligt uppdatera informationen under dessa 
rubriker. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till förvaltningen att 
bevaka och verkställa uppdatering av informationen under dessa rubriker.  
 
Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2019-12-19. 

 
Förslag till beslut 

 
Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att anta policy för arbetsmiljöarbete. 
2. Att uppdra till förvaltningen att hålla informationen under rubrikerna: för 

mer information, relaterade dokument och för registrering/dokumentation 
uppdaterad.  

3. Att policyn ersätter dokumentet ”Arbetsmiljöverksamhet – policy och 
riktlinjer” från 2005. 
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Inledning 

Finspångs kommun har många olika verksamheter som både är resurskrävande samt ställer 
höga krav på en god arbetsmiljö. 

Kommunen ska verka för att alla medarbetare ska uppleva arbetsglädje, god hälsa och känna 
yrkesstolthet.  

Arbetsklimatet ska vara tryggt och präglas av tillit, öppenhet och samverkan. Ingen 
medarbetare får utsättas för kränkande särbehandling eller utanförskap. 

Arbetsmiljön omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala faktorer som påverkar 
medarbetaren.  

Målsättningen med Finspång kommuns arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som 
upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera 
hälsa och säkerhet i allt vi gör samt uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.  

Det är chefen som ansvarar för arbetsmiljön men alla medarbetare ska aktivt bidra i 
arbetsmiljöarbetet. Genom att arbeta tillsammans kan vi främja en god arbetsmiljö och 
förebygga ohälsa. 

Syfte 

Policyn för arbetsmiljö beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att skapa en 
helhetssyn och en systematik kring arbetsmiljöfrågor. Till policyn finns en bilaga där alla 
dokument och blanketter kopplade till policyn finns specificerade. 

Arbetsmiljömål 

 Alla chefer och medarbetare ska vara medvetna om betydelsen av en god arbetsmiljö. 

 Arbetsmiljön ska vara utformad så att medarbetarens arbete underlättas fysiskt, 
organisatoriskt och socialt. 

 Arbetsmiljön ska utformas så att risker för olycksfall och ohälsa minimeras. 

 Alla verksamheter ska organisera sitt systematiska arbetsmiljöarbete så att en god 
arbetsmiljö främjas och negativa faktorer snabbt åtgärdas. 

Utifrån kommunövergripande arbetsmiljömål ska respektive sektor och verksamhet ta fram 
konkreta mål och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Såväl kommunövergripande som 
verksamhetens riktlinjer och rutiner ska vara kända av samtliga medarbetare. 

Lagstiftning och föreskrifter  

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga 
för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 
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Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter gällande arbetsmiljö. 
Föreskrifter är bindande regler. 

Brottsbalken reglerar straffpåföljder för felaktigt agerande i arbetsmiljöarbetet. Den kan bli 
aktuell vid arbetsplatsolyckor eller grov försummelse. 

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och genomför tillsyn på arbetsplatser. 

Fysisk arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön innefattar bland annat arbetsplatsens utformning och arbetsredskap.  

Fysiska arbetsmiljöfaktorer är hur den faktiska arbetsplatsen ser ut och fungerar rent fysiskt. 
Det kan handla om till exempel ergonomi, luft, ljud, ljus, brandskydd, första hjälpen-
utrustning, personalutrymmen, planlösning i lokaler och vilket skick lokalerna är i.  

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa orsakad av organisatoriska och 
sociala förhållanden i arbetsmiljön.  

Organisatorisk arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som påverkas av 
ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och 
ansvar. 

Social arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt 
samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. 

Att jobba systematiskt med OSA bidrar till att skapa arbetsplatser där människor kan trivas 
och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas. OSA delas in i områdena arbetsbelastning, 
arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. 

För mer information: 

 Arbetsmiljöverket 
 Sunt arbetsliv 

 
 
Relaterade dokument: 

 Organisatorisk och social arbetsmiljö - Förebyggande och åtgärdande insatser 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, definieras i föreskrifterna AFS 2001:1 som 
"arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 
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uppnås". Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet 
bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal. 
 
Arbetsmiljöfrågor ska integreras i kommunens strategi- och budgetarbete. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla 
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.  
 
Arbetsmiljön ska regelbundet undersökas och riskbedömningar ska genomföras vid alla 
förändringar av verksamhet.  
Om och när fall av ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud i arbetet inträffar, ska orsakerna 
utredas. En skriftlig sammanställning, skyddsrond, ska årligen göras för varje verksamhet. 
 
Det finns fyra uppgifter i SAM, som beskriver ett ständigt pågående arbete:  
 
 

 
 
 

Undersöka: Chef ska i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, regelbundet 
undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för ohälsa eller olycksfall. Detta ska också 
göras vid planering av förändringar för verksamheten. Om någon arbetstagare råkar ut för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar, ska arbetsgivaren 
undersöka orsaken. 
Riskbedöma: I en regelbunden riskbedömning ska anges vilka risker som finns och om de är 
allvarliga eller inte. Resultat av undersökningar av ohälsa, olycka eller tillbud ska också 
finnas med i riskbedömningen.  
Åtgärda: Utifrån riskbedömningen påbörjas det förebyggande arbetet. Åtgärder som inte 
genomförs omedelbart, ska föras in i en skriftlig handlingsplan. Där ska det framgå när 
åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för att genomföra dem. 
Följa upp: Chef ska följa upp och utvärdera såväl genomförda åtgärder som hur det praktiska 
arbetet med SAM genomförs. Om det är något som inte har fungerat bra, ska det göras en 
förbättringsåtgärd. 
 
För mer information:  

 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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Relaterade dokument: 

 Mall för riskbedömning 

Förebyggande arbetsmiljöarbete 

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet handlar om att förebygga, utreda och åtgärda de risker 
som finns i verksamheten. Fysisk, organisatorisk samt social arbetsmiljö omfattas. 
 

Arbetsbelastning 

För att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning ska kraven i arbetet vara överensstämmande 
med de resurser som finns att tillgå. Alla medarbetare ska känna till sina arbetsuppgifter, 
vilket resultat som förväntas samt vilka arbetssätt som ska användas. Medarbetaren ska veta 
vart hen kan vända sig vid behov av stöd och hjälp med prioriteringar. 

Arbetssituation ska diskuteras vid varje resultat- och utvecklingssamtal och kan även samtalas 
om på arbetsplatsträffar.  

Det ska finnas en balans mellan arbete och fritid genom att tillgänglighet efter arbetstid och 
övertidsarbete tillämpas restriktivt. 

Relaterade dokument: 
 Riktlinje för undersökning och uppföljning av arbetsbelastning 
 Skattning av arbetssituation 5-skalig 
 Skattning av arbetssituation 10-skalig 

 
Kränkande särbehandling 

Finspångs kommun har nolltolerans mot all typ av kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier. Samtliga chefer och medarbetare ska ha 
kunskap om hur de förebygger, utreder och åtgärdar alla typer av kränkande särbehandling. 
Chefer får kunskap genom utbildningsinsatser och ansvarar för att förmedla information till 
sina medarbetare. 

Relaterade dokument: 

 Kränkande särbehandling  
 
Arbetsskador och tillbud 

Arbetsplatsens utformning och den utrustning medarbetarna använder ska vara anpassad för 
att förebygga arbetsskador och tillbud.  Skyddsutrustning ska finnas och användas. Samtliga 
arbetsskador och tillbud ska rapporteras i verksamhetssystemet LISA, Lokalt 
informationssystem om arbetsskador samt tillbud, för systematisk uppföljning av 
arbetsmiljön. 
 
För registrering/dokumentation av tillbud eller arbetsskada: 

 LISA 
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Skyddsrond och skyddsombud 

Varje år ska alla verksamheter göra en skyddsrond på arbetsplatsen. Syftet är att åtminstone 
en gång per år gå igenom hela arbetsmiljön; den fysiska, sociala och organisatoriska. I 
skyddsronden deltar chef och skyddsombud eller arbetsplatsombud och övriga personer som 
anses relevanta. De brister som upptäcks antecknas i ett särskilt skyddsrondsprotokoll. Det 
ska förutom påtalade brister även innehålla förslag på åtgärder, tidplan för genomförande, 
ansvarig person och när uppföljning ska ske. Det finns flera olika skyddsrondsprotokoll att 
använda. Du väljer checklista utifrån verksamhetens behov.  

Ifylld checklista scannas och skickas till HR-konsult för arkivering. 

Varje sektor är indelad i ett antal skyddsområden med lokalt skyddsombud. De fackliga 
organisationerna utser huvudskyddsombud. 

I chefs- och medarbetarhandboken finns ett par alternativ men vi rekommenderar även de 
checklistor som finns på Prevents och Arbetsmiljöverkets hemsidor. 

För mer information: 

 Chefs- och medarbetarhandboken 
 Checklistor Prevent 
 Checklistor Arbetsmiljöverket 

 
 

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete 

De hälsofrämjande faktorerna handlar om att bevara och utveckla de faktorer som bidrar till 
en hållbar organisation. 

Introduktion 

Alla nya medarbetare har rätt till en bra introduktion. Chefen ansvarar för att checklistan för 
introduktion gås igenom. Nya medarbetare deltar i kommungemensam introduktion samt har 
tillgång till digitalt introduktionsmaterial. Arbetsplatsintroduktionen utformas individuellt, 
eftersom behovet av introduktion kan variera med hänsyn till den nya medarbetarens 
bakgrund och anställningstid. Det är lämpligt att utse en fadder som tar hand om den nya 
medarbetaren under den första tiden. Faddern ska vara någon som finns i den nyanställdas 
närhet och som fått tid avsatt för uppdraget. 

Relaterade dokument: 

 Checklista för introduktion 
 
Jämställdhet och mångfald - aktiva åtgärder 

Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas genom 
aktiva åtgärder inom en verksamhet för att motverka diskriminering. Verksamheten ska arbeta 
för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, politisk åskådning eller ålder. 

Enligt Finspångs kommuns personalpolitiska program ska likvärdiga möjligheter inom 
områdena arbetsförhållanden, föräldraskap och förvärvsarbete, rekrytering och befordran, 
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utbildning och kompetensutveckling samt lön och andra anställningsvillkor finnas. Aktiva 
åtgärder för dessa samtliga diskrimineringsgrunder och områden ska finnas och följas upp. 
 
Chef och medarbetare samverkar i arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet ska genomföras 
fortlöpande och skriftligt dokumenteras av chef under året i ett särskilt uppföljningsdokument. 
 

Relaterade dokument: 

 Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och  
möjligheter 2017–2019 

 Uppföljning av aktiva åtgärder 
 
 

Delaktighet och inflytande 

Det centrala samverkansavtalet ger förutsättningar för ett gott arbetsklimat. Avtalet ska 
garantera medarbetarnas delaktighet och inflytande samt underlätta samarbete mellan 
organisation och fackliga organisationer. 

Det lokala avtalet Samverkan och Arbetsmiljö är en överenskommelse mellan Finspångs 
kommun som arbetsgivare och de fackliga organisationerna. 

Samverkan sker på olika nivåer inom Finspångs kommun: 

 Arbetsplatsträff  

 Samverkan inom enhet 

 Samverkan på verksamhetsnivå 

 Samverkan inom sektor 

 Central samverkan (CESAM) 

 

En drogfri arbetsmiljö 

För att främja hälsa samt minimera risk för passiv rökning ska Finspångs kommuns 
arbetsplatser vara rökfria. Detta gäller även e-cigaretter. Rökfri arbetstid gäller för alla 
medarbetare. Kommunens arbetsplatser ska även vara fria från alkohol, droger och andra 
beroendeframkallande medel. 
 
Hälsa och friskvård 

Finspångs kommun strävar efter att ha en låg sjukfrånvaro och friska medarbetare. Alla 
kommunens medarbetare uppmuntras därför till hälsofrämjande aktiviteter genom 
friskvårdsbidrag. Hälsa och friskvård ska diskuteras vid varje utvecklingssamtal samt vid 
arbetsplatsträffar.  
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Rehabilitering 

Alla medarbetare ska ges ett likvärdigt bemötande i rehabiliteringsprocessen. Närmsta chef 
ansvarar för utredning och genomförande av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i 
samverkan med medarbetaren. Medarbetaren har en skyldighet att delta i sin egen 
rehabilitering. Vid behov kan HR-konsult, rehabkoordinator eller företagshälsovården stödja. 
All dokumentation kring rehabilitering ska ske i kommunens rehabiliteringssystem, för 
närvarande Adato. 
 
För registrering/dokumentation av rehabiliteringsåtgärder: 
Adato 
 
 

Ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet 

Det är Finspångs kommuns politiker som är ytterst ansvariga för arbetsmiljöarbetet. För att 
praktiskt hantera detta fördelas ansvaret via arbetsmiljödelegering till den som har bäst 
förutsättningar. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska alltid ske enligt kommunens 
delegationsordning. Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig. Den ska vara utformad så att det 
är tydligt vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet. De uppgifter som fördelats måste 
motsvaras av tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens. Om den som har fått ansvaret 
inte anser sig kunna uppfylla åtagandet ska arbetsmiljöuppgifterna återlämnas skriftligen till 
uppgiftslämnaren. 
 
Relaterade dokument: 

 Blankett arbetsmiljödelegering  
 Returnering av arbetsmiljöuppgifter 

 

Arbetsgivaren 

Arbetsgivaren är ansvarig för att kommunens chefer har tillräcklig kompetens, befogenheter 
och resurser att hantera arbetsmiljöuppgifter.  

Chefer 

Kommunens sektorchefer ska så långt som möjligt fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer 
inom respektive verksamhet. 

Alla nya chefer ska delta i arbetsmiljöutbildning eller ha likvärdig kompetens för att få ta 
emot arbetsmiljöuppgifter. Kommunens chefer och skyddsombud genomgår 
arbetsmiljöutbildning vart femte år. 

Utöver arbetsmiljöutbildningen ska alla chefer delta i kommunens obligatoriska utbildningar i 
kommunens ledarskapsprogram. 

Relaterade dokument: 

Chefskalender 
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Medarbetare 

Medarbetare ska aktivt bidra i arbetsmiljöarbetet och känna till de policys, riktlinjer och 
rutiner som finns i kommunen och på arbetsplatsen. Medarbetare ska skyndsamt meddela chef 
om det finns brister i arbetsmiljön. 

 
 

För mer information: 

Mer information om arbetsmiljö finns i chefs- och medarbetarhandboken.  
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Bilaga 1 

Arbetsmiljöpolicy: Relaterade dokument och blanketter  
Nedan finns en lista på de dokument som hänvisas till i arbetsmiljöpolicyn samt var du hittar dem. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

 Organisatorisk och social arbetsmiljö - Förebyggande och åtgärdande insatser: Chefs- och 
medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö. 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

 Konsekvensbeskrivning för ändring i verksamhet: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, 
arbetsmiljö. 

 

Arbetsbelastning 

 Riktlinje för undersökning och uppföljning av arbetsbelastning: Chefs- och 
medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö. 

 Skattning av arbetssituation 5-skalig: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö. 
 Skattning av arbetssituation 10-skalig: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, 

arbetsmiljö. 
 

Kränkande särbehandling 

 Kränkande särbehandling: Chefs- och medarbetarhandbok, våra riktlinjer. 
 

Introduktion 

 Checklista för introduktion: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, introduktion. 
 

Jämställdhet och mångfald - aktiva åtgärder 

 Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och  
möjligheter 2017–2019: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö. 

 Uppföljning av dokumentet ”Aktiva åtgärder, för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 
möjligheter 2017–2019”: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö. 

 

Ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet 

 Blankett arbetsmiljödelegering: Kontakta HR-konsult 
 Returnering av arbetsmiljöuppgifter: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö. 
 Chefskalender: Arbetsrum för chefer 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats 

 
Sammanfattning 

 
Finspångs kommun står, liksom många andra kommuner, inför en stor utmaning 
att kunna rekrytera, behålla och utveckla personal. Det finns ett stort behov av att 
utveckla och förbättra kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. 
 
I medarbetarundersökningen som gjordes 2019 framkommer ett sänkt värde 
gällande rekommendation av Finspångs kommun som arbetsgivare. För att vara 
en attraktiv arbetsplats är det viktigt att den interna och externa bilden 
sammanstämmer. Vi behöver därför lägga fokus på att vara en arbetsplats med 
god arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, god hälsa och 
yrkesstolthet.  

Denna känsla vill vi att våra medarbetare ska förmedla internt och externt. 
Viktigt är att vara transparenta och visa en realistisk bild av Finspångs kommun 
som arbetsgivare så att potentiella medarbetare får realistiska förväntningar. 

 
År 2018 beslutades om implementering av dokumentet ” En strategi för attraktiv 
arbetsgivare - Employer Brandingstrategi” av kommunstyrelsen. 
 
Utifrån att flera aktiviteter i strategin har genomförts görs nu en översyn och 
uppdatering av strategin. Den byter samtidigt namn till ”Strategi för Finspångs 
kommun som attraktiv arbetsplats.” Alla engelska begrepp i dokumentet har 
ersatts av svenska. 

Strategin har gjorts mer övergripande och kompletteras med en handlingsplan 
där aktiviteter specificeras. 

 
Syfte 

Syftet med strategin för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats är att skapa 
en gemensam målbild för Finspångs kommun som gör det möjligt att attrahera, 
behålla och utveckla personalresurser på bästa sätt. Störst fokus ska vara på 
bristyrken och kompetenser som är svåra att rekrytera. 
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Annica Ahlqvist 

2019-05-24  2 (2)  

Dnr Klikk her for å skrive inn tekst.  

  

 

Förslag till beslut 

 
Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

1. Att anta ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats.”  
 

2. Att strategin ersätter dokumentet ” En strategi för attraktiv arbetsgivare - 
Employer Brandingstrategi”, antagen i KS 2018.01-22 § 6.  
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Bakgrund och nuläge 

En förutsättning för att Finspångs kommun ska nå satta strategiska mål, som 
utgår från Agenda 2030, är att ha medarbetare med rätt kompetens och 
engagemang i alla våra verksamheter. 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare ska trivas 
och må bra, ha tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och möjlighet till 
vidareutveckling samt en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

För att vara en attraktiv arbetsplats och en konkurrenskraftig arbetsgivare 
behöver vi ha en god arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, 
god hälsa och yrkesstolthet.  Arbetsklimatet ska upplevas utvecklande och 
stimulerande. Alla medarbetare ska känna inflytande och delaktighet över 
sin egen arbetssituation.  

Vi har fortfarande ett antal utmaningar, men för oss i Finspångs kommun är 
arbetsmiljön och arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats en prioriterad 
fråga.  

 

Finspångs kommuns vision och mål  

Mars 2006 beslutade kommunfullmäktige att fastställa följande vision för 
Finspångs kommun: 

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi 
skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och 
nytänkande.” 
 
Finspångs kommuns vision innehåller värdeord och kärnvärden som har 
kompletterats med en ledningsdeklaration för att tydliggöra ledstjärnor, 
förhållningssätt mellan individer och grupper, samt väsentliga arbetssätt. 
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Kommunfullmäktige betonar den attraktiva kommunen. Det är inte ett 
absolut tillstånd utan en fråga om vad vi är kända för och hur människor 
värderar kommunen. Vidare betoning läggs på regionen för att belysa vårt 
omvärldsberoende där främst en spännande och attraktiv region är viktig.  

Kommunens personalpolitik ska präglas av vår värdegrund och 
ledstjärnorna ansvar, serviceanda och utveckling. 

Vi ska arbeta för att Finspångs kommun blir en attraktiv arbetsplats för att 
underlätta rekrytering och för att medarbetarna inom kommunen ska känna 
stolthet över sitt arbete. Viktiga delar är därför en arbetsplats med god 
arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, god hälsa och 
yrkesstolthet.  

Ledarskapet är en viktig framgångsfaktor för att skapa förutsättningar för en 
attraktiv arbetsplats. Inom Finspångs kommun finns därför ett omfattande 
ledarskapsprogram för organisationens chefer. 

Utöver det erbjuder vi även regionalt chefsförberedande program samt 
mentorsprogram för chefer. 

Syfte och Mål 

Syftet med strategin för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats är att 
skapa en gemensam målbild för Finspångs kommun som gör det möjligt att 
attrahera, behålla och utveckla personalresurser på bästa sätt. Störst fokus 
ska vara på bristyrken och kompetenser som är svåra att rekrytera. 

Målbild 2020–2021 

Finspångs kommun är en arbetsgivare med medarbetare som är goda 
ambassadörer för organisationen och dess verksamheter. Finspångs 
kommun erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter och 
organisationen möjliggör för att var och en kan utveckla sin kompetens 
under hela anställningstiden.  

Hela organisationen präglas av god arbetsmiljö där alla medarbetare känner 
arbetsglädje, god hälsa och yrkesstolthet.    

Kommunens medarbetare har en viktig roll i att stärka organisationens 
arbetsgivarvarumärke.  

Strategier 

I strategin för attraktiv arbetsplats är stommen de anställda och tidigare 
anställdas upplevelser av arbetsgivaren. Det avgörande är var, vad och hur 
den upplevelsen berättas och förmedlas. Idag är en stor del av arbetet med 
attraktiv arbetsgivare att medarbetarna blir ambassadörer genom att skildra 
upplevelser om hur det är på jobbet.  
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Vår viktigaste strategi är att våra medarbetare är goda ambassadörer och vi 
strävar efter att dessa ska vara ansiktet utåt för Finspångs kommun. Vi tror 
att en god arbetsmiljö bidrar till att medarbetare vill tala gott om kommunen 
som en attraktiv arbetsplats.  

Vi vill vara transparenta med vad medarbetare och tidigare medarbetare 
anser om Finspångs kommun som arbetsplats samt vilka karriärmöjligheter 
som finns inom organisationen.  

Ett arbetsgivarvarumärke – vad erbjuder vi?  

 
Medarbetarnas bild av Finspångs kommun som arbetsplats är en central del 
att ta hänsyn till i fråga om hur organisationen lyckas förmedla sig själva 
externt till potentiella medarbetare. Om relationen mellan den interna synen 
av existerande medarbetare och vad som kommuniceras ut externt inte 
stämmer överens, skapar det en motsägelsefull bild av arbetsgivaren. En 
sådan bild kan leda till konsekvenser i konkurrensen om önskade 
målgrupper, samt i arbetet mot att vara attraktiv på arbetsmarknaden.  

Marknadsföring av Finspångs kommun som 

arbetsgivare 

 
Finspångs kommun ska marknadsföras i olika kanaler på ett lockande och 
ärligt sätt. Vi ska visa upp en genuin bild av våra verksamheter där våra 
medarbetare är våra främsta ambassadörer. Detta för att potentiella 
medarbetare ska ha realistiska förväntningar på kommunen som 
arbetsgivare. 
 
Fokus på målgrupper som är svårt att rekrytera 

 
Vi är verksamma inom områden där det råder kompetensbrist.  Av den 
anledningen lägger vi extra fokus på att marknadsföra oss mot de 
grupperna.  

 
Finspångs kommuns webbplats och 

kommunikationskanaler 

 
Vårt intranät och externa webbplats är moderna plattformar som möjliggör 
relevant och lättillgänglig information och kommunikation.  

Intranätet utgör en portal för många av kommunens webbaserade 
verksamhetssystem. Det är personifierat vilket innebär att varje medarbetare 
har ett anpassat nyhetsflöde utifrån verksamhet och tjänst. 

Intranätet är en samarbetsplattform som möjliggör engagemang och 
samverkan över avdelningsgränser. 
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Kommunens olika kommunikationskanaler används utifrån sina specifika 
förutsättningar och målgrupper. Budskap anpassas utifrån målgrupp och 
kanal i samråd med kommunikationsavdelningen. 

Kommunen utvecklar och följer kontinuerligt upp olika koncept för att 
bygga arbetsgivarvarumärket och hantera rekrytering via digitala kanaler. 
Ett exempel är konceptet med ”veckans instagrammare” som snabbt har 
blivit populärt bland anställda och externa intressenter.  

Karriärvägar 

Vi ska vara en utvecklande och stimulerande organisation där medarbetare 
kan söka olika karriärvägar i hela organisationen. Vi tydliggör befintliga 
karriärvägar och tar fram förslag på nya karriärvägar som inte varit synliga 
tidigare.  

Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan som utvärderas och 
revideras varje år. Utifrån varje verksamhet och medarbetares 
kompetensutvecklingsbehov utvecklas en plan för vilka insatser som behövs 
för att medarbetaren ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt 
arbete på ett fullgott sätt. På vår jobb- och karriärsida finns all information 
som behövs om karriärvägar. 

Handlingsplan och uppföljning 

Strategin kompletteras med en handlingsplan. Denna innehåller konkreta 
aktiviteter som ska genomföras under åren 2020–2021, samt uppföljning av 
dessa. 

Handlingsplanen förankras i kommunledningsgruppen och fastställs av HR-
chef. Handlingsplanen anger ansvar, tidsplan, kostnader och effektmål för 
de olika aktiviteterna. 

Handlingsplanen kan vara föremål för justeringar och kompletteringar som 
kan ske löpande under åren för strategins genomförande. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning 
2019-anmälan om kränkande behandling, oktober- 
december 2019 

 
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar av 
kränkande behandling från samtliga verksamheter inom sektor utbildning för 
perioden oktober- december 2019. 
 

Under denna period har det inkommit totalt 98 anmälningar till sektor utbildning.  

De rapporterade incidenterna från förskolan har inkommit från två olika 
förskolor.  

Förskolans arbete med normer och värden sker dagligen i rutinsituationer, vid 
den pedagogiska undervisningen och pedagogerna finns nära barnen för att stötta 
i det sociala samspelet.  

Majoriteten av grundskolans incidenter har skett på raster eller i anslutning till 
skoldagens början och slut. Det är som oftast samma elever som förekommer vid 
incidenterna. Skolorna har under året blivit bättre på att hitta metoder och följa 
upp sitt arbete mot kränkande behandling.    

Inför 2020 kommer Sektor utbildning att ändra incidentrapporteringssystem. 
Rapportering kommer att ske digitalt vilket förhoppningsvis kommer bli mer 
effektivt och kvalitativt.  

Under februari månad kommer sektorn att genomföra sin årliga 
enkätundersökning där bland annat elevernas upplevda trygghet kommer att 
mätas.   

Ärendet gäller 

mellan 

elev/elev personal/elev elev/personal totalt 

Förskola 5  1 6 

Grundskola 90 1 4  91 

Grundsärskolan 1   1 

Gymnasieskolan    0 

    98 
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan.  
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Kommunstyrelsen  

 

Rapportering enligt internkontrollplan - 
Uppföljningsansvar ungdomar 16-19 år 1 juli-31 december 
2019, sektor utbildning 

 
Sammanfattning 
För bakgrund och rutiner för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), 
se bilaga 1.  
 

Nedan redovisas en överblick över flödet av ungdomar inom kommunala 
aktivitetsansvaret den 1 juli – 31 dec 2019 och en ögonblicksbild av 
ungdomarnas status/aktiviteter i december 2019. 
 

KAA under perioden juli till december 2019 

Under denna period har ögonblicksbilder av antalet registrerade samlats in den sista 

måndagen i varje månad från september månad, då det sker väldigt få förändringar 

under juli-augusti. Antalet registrerade ungdomar perioden juli till december har 

sjunkit stadigt sedan toppnoteringen i september: 

 30 september– 92 registrerade  

 28 oktober – 83 registrerade 

 26 november – 72 registrerade 

 31 december – 66 registrerade 

Rörelsen ut och in från listan är störst direkt efter skolstart i augusti och fram till 

höstlovet vecka 44. Under den perioden får flera ungdomar reservplatser på en 

gymnasieutbildning eller hittar annan sysselsättning. Totalt hade större delen av de 

ungdomar som fanns kvar på KAA-listan i december, (37 av 66) blivit registrerade 

före 2 september och alltså funnits med hela hösten. Under oktober-december 

tillkom 15 nya ungdomar, lika fördelade varje månad. Av de registrerade under 

perioden finns 17 unga som KAA ännu inte lyckats få kontakt med.  

Antal ungdomar 31 december 2019 

Alla siffror i fortsättningen av rapporten är en ögonblicksbild från den 31 december 

2019 då det fanns 66 registrerade ungdomar. I diagrammet framgår att det är 

betydligt fler män som är registrerade bland de äldsta ungdomarna.  
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Orsak till registrering inom KAA 

Den främsta orsaken till att ungdomar har varit registrerade inom KAA den 31 

december var att de slutfört gymnasiet med studiebevis. Det innebär att de gick ut 

gymnasiet i juni 2019 men saknade betyg i ett eller flera ämnen så att de inte kunde 

få ut sin gymnasieexamen. I den här gruppen finns bara ungdomar födda år 2000. 

Då de fyller 20 år under 2020 så kommer de successivt att försvinna från KAA-

listan, vilket är en stor anledning till att det totala antalet ungdomar är så mycket fler 

i december jämfört med förra rapporten som avsåg våren 2019 (totalt 42 

registrerade i juni 2019).  

 

Tittar man lite djupare på orsakerna till avhoppen så är det vanligaste skälet 

detsamma oavsett om ungdomarna lämnat nationella program (NP) eller 

introduktionsprogram(IM ). De vill jobba. Av de 33 avhopparna hade 12 arbete i 

december 2019 och ytterligare 7 sökte arbete, några med stöd via projekt. Den näst 

vanligaste orsaken till avhopp är psykisk ohälsa och/eller stora sociala utmaningar. 

Där återfinns 5 avhoppare från IM och 1 från NP. Ytterligare en ungdom finns i 

utlandet, en har flyttat och en har bytt skolform. Fem som hoppade av skolan 

hösten 2019 har KAA ännu inte fått kontakt med.  

 

I gruppen uppgift saknas finns två ungdomar med utländsk bakgrund som är 

folkbokförda i Finspång men inte registrerade i skolan sedan 2012 respektive 2013, 

de tros befinna sig i utlandet. Ytterligare två är nyinflyttade, en som gått nationellt 

program i annan kommun och en som KAA ännu inte etablerat kontakt med. 
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Status aktivitetsansvaret – pågående åtgärder och arbete 

 

Av de 66 ungdomar som fanns registrerade i det kommunala aktivitetsansvaret 31 

december 2019 arbetade 18 ungdomar och fem hade en pågående åtgärd, vid 

den senaste kontakten med  KAA.  

De fem ungdomar som hade en pågående åtgärd studerar i annan form än på 

gymnasiet. Två ungdomar läser på folkhögskola och två elever med studiebevis gör 

klart sitt gymnasiearbete för att få ut sin gymnasieexamen utan att vara inskrivna i 

gymnasieskolan. En studerar utomlands.  

I gruppen övriga finns fem ungdomar som vid senaste kontakt hade eller var på väg 

att få jobbsökarstöd via AME, kommunens arbetsmarknadsenhet. En ungdom hade 

åtgärder via socialförvaltningen.  
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Status aktivitetsansvaret – åtgärdas 

 

Totalt  37 ungdomar hade statusen åtgärdas den 31 december 2019.  Men det 

innebär inte att alla saknat aktivitet under hela perioden. Flera har arbetat från och 

till och/eller tagit del av enstaka åtgärder, till exempel som samtal med KAAs 

studie- och yrkesvägledare eller jobbsökarcoach.  Det bör noteras att över hälften, 

20 ungdomar med status åtgärdas är ungdomar som gick ut gymnasiet med 

studiebevis i juni 2019.  Det är bland dessa ungdomar flest valt att inte svara på 

KAAs kontaktförsök.  

 

I gruppen jobbsök finns alla som sagt att de söker jobb på egen hand och inte 

behöver något mer omfattande stöd av KAA. Några har tagit emot hjälp att skriva 

CV, hitta och söka arbete. Här finns också ett fåtal unga som har stora utmaningar i 

livet och är kända inom socialförvaltning och tidigare skola. 

 

I gruppen övriga var en nyinflyttad som nu fått hjälp av KAAs studie- och 

yrkesvägledare att komma in på samma nationella program som ungdomen lämnat i 

samband med flytt. En ungdom i gruppen var egentligen studerande, men hamnade 

här på grund av nytt personnummer (fått uppehållstillstånd och därmed fyra sista 

siffrorna i personnumret). En person i gruppen har så stora utmaningar (inklusive 

diagnoser) att studier eller arbete inte är aktuellt just nu.  
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Förslag till beslut 
1. Att fastställa rapportering enligt internkontrollplan. 

 

 
 
Bilaga 1. Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Finspångs kommun 

(reviderad feb2019)   
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Revidering av dokumentet 

Rutinerna för det kommunala aktivitetsansvaret i Finspångs kommun revideras vid varje 
läsårsslut av enhetschef i dialog med verksamhetschef. Om löpande förändringar av materialet 
behöver göras sker detta i dialog mellan enhetschef, handläggare och Drop out grupp. 
 
Finspång 2019-02-22/ Elisabet Rehn rektor Bergska Gymnasiet, Bergska skolan. 
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1. Inledning 
 
Skollagens 29 kap 9 § reglerar kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. 

”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad 
om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har 
fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program 
i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning (aktivitetsansvar). 
 
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda 
de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand 
syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen 
ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 
 
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas 
av ansvaret enligt första stycket. 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling 
av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska 
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje 
styckena. Lag (2014:1002).” 

 

Verksamhetens arbete kan ses som ett arbete i fyra steg; informationsinhämtning för att få 
kunskap om målgruppen, kontaktskapande aktiviteter, erbjudande av lämpliga individuella 
åtgärder och uppföljning/utvärdering.  
 
Syftet med de åtgärder som erbjuds skall vara att ungdomen kommer igång med någon form 
av sysselsättning som kan leda till studier eller arbete. 
 
En central del i arbetet är att dokumentera. 
 
I uppdraget till den verkställande verksamheten ligger även att följa upp elevers (skrivna i 
Finspångs kommun) närvaro och studieresultat. 
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2. Organisation av aktivitetsansvaret i Finspångs 

kommun 
Ansvaret för kommunens aktivitetsansvar ligger på Verksamhetschef för 
Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen. 
 
De funktioner som finns knutna till arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret som även 
inkluderar uppföljning av elevers närvaro och studieresultat är:  

 En handläggare knuten till sektorledningen. Handläggaren ansvarar för att 
sammanställa underlag utifrån uppgifter i elevregistret ÖEDB för att identifiera de 
ungdomar som tillhör målgruppen. Handläggaren har att kommunicera underlag till 
samordnaren som finns utsedd på verkställande nivå och att informera externa 
huvudmän om Finspångs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. 
Handläggaren har även att inhämta uppgifter, närvaro och studieresultat omfattande 
både interna elever och externa elever inskrivna hos annan huvudman. Detta arbete 
innefattar även hantering av IKE och rapportering till SCB två gånger om året.  

 
 En grupp, kallad Drop out-grupp, bestående av rektor på Bergska Gymnasiet, 

Bergska skolan (i detta fall kallad arbetsledning KAA) på 20% och en samordnare på 
40%, studie och yrkesvägledare på 20%, specialpedagogresurs 20%  och kuratorresurs 
20%. Alla funktionerna har sin basanställning på Bergska Gymnasiet, Bergska skolan. 
Uppdraget till gruppen är att utifrån handläggarens underlag identifiera elever 
(ungdomar) som faller under KAA uppdraget och kontakta de samma. I uppdraget 
ingår även uppföljning av studiegång/närvaro för elever från Finspångs kommun 
inskrivna i kommunens eller annan anordnares gymnasie-/gymnasiesärskola.  
Samordnaren hanterar registrering av kontakter och åtgärder för elever inom KAA i 
den regionala elevdatabasen, ÖEDB. Detta utgör underlag för handläggarens 
statistikrapportering till SCB. Uppdraget innefattar även att stödja ungdomarna till 
aktiviteter ex AF. Gruppen har även kontakt med andra myndigheter.  
I planeringskalendern finns tider avsatta för arbete i Drop out-gruppen. Gemensamma 
genomgångar mellan samordnaren och handläggare knuten till sektorledning sker 
löpande. Avstämning mellan arbetsledare för KAA (rektor) och Verksamhetschef sker 
löpande. 
 

 Underlag för rapportering till Kommunstyrelsen  utifrån uppdrag i 
internkontrollplanen tas fram av samordnaren och handläggaren. Det skriftliga 
underlaget görs av samordnaren och arbetsledaren och överlämnas till 
Verksamhetschef. 
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3. Rutiner 

3.1 Kunskap om målgruppen – Kommunala aktivitetsansvaret 
 

För att fånga målgruppen matchas löpande elevregistret mot folkbokföringsregistret.  
Kontakt tas av Drop out- gruppen, förutom med gymnasieskolor/gymnasiesärskolor, också 
med: 
 

 Kommunens flyktingsamordnare  
 Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare 
 Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME)  
 Kommunens myndighetskontor 
 Samordningsförbundet, ”Plattformen” 

 
För att möjliggöra kontakt mellan myndigheter krävs samtycken. 
 
Underlag över ungdomar som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret tas fram av 
handläggaren. Samordnaren och handläggaren träffas löpande för genomgång av underlaget. 
Genomgång underlaget sker därefter i Drop out-grupp på tider som finns inlagda i 
planeringskalendern. Drop out- gruppen tar därefter kontakt med ungdomarna och erbjuder 
individuellt anpassade åtgärder. Alla kontakter och åtgärder registreras av samordnaren i 
KAA-modulen i ÖEDB. Rapportering till Verksamhetschef sker av arbetsledare. 
 
Arbetet, möten och insatser, dokumenteras.  
 
Uppföljningsfrekvens: löpande 

3.2 Information om aktivitetsansvaret till externa skolor samt rutiner 

för uppföljning av elevernas studier 

3.2.1 Information om aktivitetsansvaret till externa skolor 

Kontakt tas vid läsårsstart (september/oktober) med alla skolor där elever från Finspångs 
kommun är inskrivna. Vid kontakten med skolorna ges också en presentation av 
aktivitetsansvarets organisation i Finspångs kommun och de rutiner för uppföljning som finns. 
Ansvarig för att denna information ges är handläggare knuten till sektorn. Se bilaga 1. 
 
I samband med denna kontakt tas även skolornas skyldighet upp, att enligt skollag (SFS 
2010:800 kap 15 § 15) meddela hemkommunen när en elev står i beredskap att avbryta eller 
har avbrutit sina studier. En överenskommelse görs med skolorna om att då detta inträffar, ska 
kontakt tas med handläggare alt samordnare.  
 
Informationsfrekvens: en gång per läsår vid läsårsstart (innan v 44) 
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3.2.2 Rutiner för uppföljning av elevers studier och närvaro vid externa skolor 

Studiegången och frånvarostatistik följs upp vid två tillfällen under läsåret, en gång på 
höstterminen (nov) och en gång på vårterminen (april) för alla elever folkbokförda i 
Finspångs kommun som är inskrivna på gymnasieskolor/gymnasiesärskolor hos annan 
huvudman.  
Vid uppföljningen begärs material in om eleverna, se bilaga 2. Materialet sammanställs av 
handläggaren knuten till sektorn för vidarebefordran samordnaren och gås igenom av Drop 
out-gruppen. Deltagare ur Drop-out gruppen kontaktar de skolor som behövs och får 
information kring aktuella elever. Gruppen kan fungera som konsultationsstöd för de skolor 
där elever med hög frånvaro eller som riskerar att hoppa av går.  
 
Arbetet, möten och insatser, dokumenteras. 
 
Uppföljningsfrekvens: två gånger per läsår (november och april). Vid behov löpande. 
 

3.3 Uppföljning av elevers studier vid kommunens egna 

gymnasieskolor 
Studiegången för alla elever folkbokförda i Finspångs kommun som är inskrivna på 
kommunens egna gymnasieskolor följs upp löpande. Detta sker genom att: 
 

 Elevhälsoteamen på de bägge skolorna lämnar löpande frånvarorapporter och 
rapporter om studieresultat för elever i ”riskzonen” till samordnaren som tar med sig 
underlag till Drop out-gruppen.  

 Vid avbrott ska skolornas administratörer informera handläggaren och samordnaren. 
En kopia på avbrottsblankett ska användas. 

 
Arbetet, möten och insatser, dokumenteras. 
 

Uppföljningsfrekvens: löpande. 
 

3.4 Kontakt med målgruppen 
Då samordnaren får kännedom om en ungdom som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret 
kontaktas ungdomen genom att ett brev skickas med information om det kommunala 
aktivitetsansvaret, se bilaga 3. I brevet bifogas ett frågeformulär som ungdomen ombeds att 
svara på, samt kontaktuppgifter till samordnaren, se bilaga 4. Brevet skickas till 
vårdnadshavare / god man om ungdomen är under 18 år, se bilaga 5.  
Nås inte ungdomen skickas ett eller flera påminnelsebrev. Kontakt kan även ske per telefon, 
sms eller epost. Nytt kontaktförsök görs varannan månad. 
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Kontaktfrekvens: löpande efter behov 
  
Alla kontaktförsök och aktiviteter/åtgärder dokumenteras av samordnaren som registrerar i 
ÖEDB.  
 

3.5 Upplysning och information om aktivitetsansvaret 
Information om aktivitetsansvaret och om vad som händer då man hoppar av skolan lämnas i 
början av vårterminen till alla elever i årskurs 9, skrivna i Finspångs kommun och deras 
vårdnadshavare/gode män. Detta sker i form av en broschyr ”Hoppa av skolan”, se bilaga 6.  
 
Broschyren lämnas till skolledningarna och till uppföljningsansvarig för externa 
grundskoleelever. Broschyren lämnas även till studie- och yrkesvägledare för 
gymnasieskolorna, arbetsförmedlingen, Hörnan, Ungdomshälsan,  Arbetsmarknadsenheten, 
Myndighetskontoret och receptionen i Finspångs kommun.  
 
Information med kontaktuppgifter om aktivitetsansvar finns även på kommunens hemsida. 
 
Informationsfrekvens: En gång per läsår (i början av vårterminen). Information lämnas även 
löpande vid behov. Materialet lämnas av ut av deltagare i Drop-out gruppen. 
 

4. Insatser/åtgärder till målgruppen 
 

 Vägledning mot studier och/eller arbetsmarknaden.  
 Stöd att söka till utbildning eller att uppsöka Arbetsförmedlingen kan ges.  
 Stöd i form av samtal 
 Pedagogiska och/eller sociala kartläggningar 
 Stöd vid besök på andra skolor, myndigheter och/eller arbetsplatser 

 

5. Dokumentation inom KAA 
Dokumentationen av arbetet inom aktivitetsansvaret sker både som minnesanteckningar och i 
form av en sammanfattande utvärdering som delges kommunstyrelsen. Rapportering sker 
även till statistiska centralbyrån (SCB). För dokumentation av enskilda ärenden används 
PMO. 
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5.1 Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar skrivs vid de gemensamma mötena samt efter besök på externa skolor.  

5.2 Sammanställning av uppgifter kring målgruppen för rapport till kommunstyrelsen 
(Internkontrollplanen) 
Varje läsår i mars görs en sammanställning av det arbete som sker inom aktivitetsansvaret i 
form av en rapport till kommunstyrelsen. Underlaget tas fram i samverkan mellan 
handläggare och samordnare. Samordnaren sammanställer rapporten som överlämnas till 
verksamhetschef.  

5.3 Dokumentation för rapportering till SCB 

Ett register förs över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret där 
åtgärder samt kontakter dokumenteras för rapportering till SCB. Handläggaren ansvarar för 
att ta fram underlaget och genomföra rapporteringen. Detta sker en gång i halvåret. 
 
5.3 Dokumentation i PMO 

För eventuell dokumentation i enskilda ärenden används PMO. Dokumentationen sker 

av specialpedagog eller kurator. 

 

 

 
 
 

 

 

6. Bilagor 
 

Bilaga 1: ”Information om det kommunala aktivitetsansvaret och rutiner för uppföljning”. 

Bilaga 2: ”Brev till externa gymnasieskolor – uppföljning av elevers studiegång”. 

Bilaga 3: ”Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i Finspång”. 

Bilaga 4: ”Vad gör du just nu, idag”. 

Bilaga 5: ”Vårdnadshavare eller god man”. 

Bilaga 6: ”Broschyr – Hoppa av skolan”. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Riskkontroll pensionsplaceringar januari 2020 

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

Händelser under januari månad: 

Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under januari som följd av en stark 
börs som påverkats av handelsavtalet mellan Kina och USA som signerades i mitten 
på månaden. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 
186% (183%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 39%, vilket är i princip 
oförändrat jämfört med föregående månad. Värdet på pensionsportföljen har stigit 
med 0,7% under januari och värdet på skulden har sjunkit med 0,9%. 
Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet 
om 90% underskrids inom ett år.  
 
Innehållet i tillgångsportföljen ut enligt nedan med främst nominella räntor (53%) 
och aktier (30%). 

 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten. 
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – 
JANUARI 2020 

 
Inledning 
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika 
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att 
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. 
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda 
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas 
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras. 
 
Aktuellt läge  
Det nya årtiondets första månad inleddes med samma positiva humör på de finansiella 
marknaderna som vi såg under slutet av förra året. Detta var till stor del var hänförligt till 
undertecknandet av det s.k. ”Fas ett”-avtalet mellan USA och Kina som innebär en vapenvila 
i det handelskrig mellan länderna som präglat de finansiella marknaderna de senaste åren. 
Det positiva sentimentet var så pass starkt att inte ens den upptrappade konflikten mellan 
USA och Iran i början av månaden påverkade marknaderna negativt i någon större 
utsträckning. Dock ändrades detta under slutet av månaden och humöret försämrades 
snabbt i takt med att spridningen av Corona-viruset ökade i omfattning. Detta då risken finns 
att viruset kan få stora negativa effekter på den kinesiska ekonomin och därigenom dra ned 
den globala tillväxten. Som en konsekvens av detta föll aktiemarknaderna världen över, 
vilket raderade nästan hela uppgången under månaden. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg 
under månaden med 1,0% medan den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk med 
1,3% i lokal valuta men var upp 0,9% i svenska kronor. Även den globala aktiemarknaden 
(MSCI World) föll upp under månaden med 0,4% i lokal valuta men steg 2,9% i svenska 
kronor. Tillväxtmarknader föll 5,0% i lokal valuta, vilket motsvarar 1,8% ned i svenska kronor. 
Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden, från 14,9% 
till 15,3%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) var volatiliteten oförändrat på 15,9% medan 
den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade marginellt från 14,2% till 14,1%. Sett 
till valutamarknaden så försvagades den svenska kronan mot de större valutorna under 
månaden. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 9,64 kronor, en euro för 10,68 kronor 
och ett brittiskt pund för 12,72 kronor. På räntemarknaden föll yielden med 10 punkter till -
1,80% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare 
obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 2 punkter till -1,80%. Yielden för den nominella 
svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 19 punkter till 0,36% 
och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) sjönk med 2 punkter till -0,34%. 
Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,66%. 
 
 

• Den totala risksituationen har stärkts under januari. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 186,0% (183,0%).  

 

• Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk, 
mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell 
allokering.  
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• Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under 
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 10,0% och maximal andel aktier 
39%. Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (39%) 
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning
2020-01-31 2019-12-31

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 69,6 0,7%
Marknadsvärderad skuld 37,4 -0,9%
Marknadsvärderad konsolidering 186,0% 3,0%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet 0,0% 0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år 0,0% 0,0%

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

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 
10,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 39%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2020-01-31 2019-12-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 69,6 69,1
Skyddsnivå (Mkr) 62,6 62,2
Riskbuffert (Mkr) 7,0 6,9
Aktuell marginal (%) 10,0% 10,0%
Maximal aktieexponering 39,0% 38,0%
Aktuell aktieexponering 30,3% 29,9%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 0,4% 0,2%

 
 

Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 69,6 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

 
AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj
2020-01-31 Min Max

Likvida medel 1% 0% 10%
Svenska räntebärande värdepapper 69% 50% 100%
Duration 0,9 0,0 15,0
Aktier 30% 0% 40%
   - svenska 7% 0% 15%
   - utländska 23% 0% 25%
Alternativa tillgångar 0% 0% 10%

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

TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 7%

Globala aktier- 23%

Nom räntor- 53%

Realräntor- 15%

Kassa- 1%

 
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga 
tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket 
gåtts igenom ovan.  
 

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika 
tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan 
det föregående rapporteringstillfället. 
 

 TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden

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

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

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

Källa för index: Bloomberg
 

 
Kommentarer kring eventuella avvikelser 
Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande 
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på 
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än 
jämförelseindexet. 
 

Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för 
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet 
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad 
 

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

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

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

 

Investeringsmedgivande inköp av fordon på 
transportenheten 

 
Sammanfattning 

Transportenheten förfogar idag över 9 fordon av märket VW. Dessa bussar 
används till skolskjuts-, omsorgs- samt färdtjänstresor. Fordonen är under leasing 
via Söderbergs finans och avtalen går ut under våren 2020. Transportenheten gör 
bedömningen att verksamheten fordrar samma antal bussar under år 2020 och 
framåt. 
 
I kommunens uppsatta trafikavtal finns ett ålderskrav gällande bussar, de kan 
användas i trafik till och med det år de är 10 år gamla. Kommunens bussar 
kommer vid leasingperiodens utgång vara 4 år gamla. Teoretiskt kan bussarna 
användas ytterligare 6 år i trafik inom kommunen. Aktuella fordon är i så bra 
skick att de bedöms fungera i minst ytterligare 5 år i trafik. 
 
Samtliga fordon är utrustade med EURO 6-motorer som kan drivas på HVO-
100. Detta innebär att de klarar högsta utsläppsnormen inom EU:s 
utsläppsdirektiv. 
 
Serviceavdelningen inom sektor samhällsbyggnad ser att leasingkostnaderna för 
denna typ av fordon är högre än om kommunen väljer att köpa dessa fordon med 
ett bestämt restvärde vid aktuella slutdatum för leasingavtalen. Om kommunen 
väljer att köpa fordonen kan Finspångs kommun minska månadskostnaden med 
cirka 62 tkr/månad. Under år 2020 innebär det en minskning av kostnaderna med 
307 tkr.  
 
Fördelen med inköp av fordon är att Finspångs kommun sänker 
månadskostnaden och får en ökad flexibilitet vid eventuell förändring av 
verksamheten. I enlighet med kommunens trafikavtal kommer bilar att användas 
under fler år än vid leasing vilket innebär att kommunen kommer att ha en äldre 
fordonsflotta. 
 
Finspångs kommuns fordonsflotta leasas genom kapitalleasing där kunden själv 
står för kostnader som är kopplade till underhåll, service, försäkringar och 
skatter. Utifrån detta bedöms driftkostnaden vara densamma även vid köp av 
fordon.  
 
Finspångs kommun köper dessa fordon enligt uträkning nedan: 
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Mikael Hallberg 

2020-01-29  2 (2)  

Dnr KS.2020.0017  

  

 

 

 
 
Om kommunen gör en investering i frågan innebär detta en effektivisering med 
750 tkr/år. Ur ett effektiviseringsperspektiv önskar förvaltningen således pröva 
möjligheten att utöka investeringsramen med 2042 tkr för att sänka kostnaden. I 
avvaktan på beslut från kommunfullmäktige har förvaltningen reserverat 2042 
tkr av sina verksamhetsinvesteringar.  
 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Att utöka 2020 års investeringsram för verksamhetsinvesteringar med 
2042 tkr. 

 
2. Att sektor samhällsbyggnad beviljas investeringsmedgivande för inköp 

av fordon på transportenheten med 2042 tkr. 
 

 
 

 

Tabell över fordon som kommer ingå i köpet

Fordon Datum avtal går ut Restvärde 

Marknadsvärde

2020 01 13

Nuvarande 

Månadskostand 

leasingavgift

 Nuvarande 

Årskostnad leasing; 

år 1

Årskostnad 

avskrivning 5 år 

kapitalkostnader; 

år 1 Årligbesparing

VOLKSWAGEN CRAFTER 2020-04-30 230 612,00 kr  365 000,00 kr 10 869,35 kr 130 432,20 kr    50 734,64 kr    

VOLKSWAGEN CRAFTER 2020-04-30 215 578,00 kr  350 000,00 kr 10 535,13 kr 126 421,56 kr    47 427,16 kr    

VW 2020-04-30 215 578,00 kr  350 000,00 kr 10 535,13 kr 126 421,56 kr    47 427,16 kr    

VW 2020-04-30 215 578,00 kr  350 000,00 kr 10 535,13 kr 126 421,56 kr    47 427,16 kr    

VW 2020-04-30 215 578,00 kr  350 000,00 kr 10 535,13 kr 126 421,56 kr    47 427,16 kr    

VW Crafter 50 Skåp LR, Ks: 2015.0246.059 2020-04-30 215 578,00 kr  350 000,00 kr 10 535,13 kr 126 421,56 kr    47 427,16 kr    

VW Crafter 50 Skåp LR, Ks 2015.0246.059 2020-04-30 215 578,00 kr  350 000,00 kr 10 535,13 kr 126 421,56 kr    47 427,16 kr    

VW Crafter 50 Skåp LR, Ks 2015.0246.059 2020-03-31 215 607,49 kr  350 000,00 kr 10 532,68 kr 126 392,16 kr    47 433,65 kr    

VW Crafter 50 Skåp LR, Ks: 2015.0246.059 2020-03-31 215 620,64 kr  350 000,00 kr 10 531,67 kr 126 380,04 kr    47 436,54 kr    

CRAFTER CHASSI VOLYMAX 2020-05-01 86 341,00 kr    170 000,00 kr 4 840,26 kr   58 083,12 kr      18 995,02 kr    

Totalt 2 041 649,13 3 335 000 kr 99 985 kr 1 199 817 kr 449 163 kr 750 654 kr
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Peter Kindblom 

2020-02-11  1 (1)  
Dnr KS.2019.0643  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

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

 
Sammanfattning 

 
Handlingsprogrammet har nu varit ute på remiss, svar har inkommit ifrån, 
Länsstyrelsen Östergötland, Motala Kommun, Räddningstjänsten Östra Götaland 
(RTÖG), Polismyndigheten och Trafikverket. Länsstyrelsen och RTÖG har 
inkommit med synpunkter. Sedan tidigare finns ett beslut av kommunstyrelsen att 
Räddningstjänsten Finspång under 2020 ska ansluta sig till bakre ledning som 
tillhandahålls av RTÖG. Innan anslutning kan ske måste kommunens 
handlingsprogram skrivas om, i samband med det kommer synpunkterna som 
inkommit att beaktas. 
 
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 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Att godkänna förslag till nytt handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778) för mandatperioden 2019-2022 
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Finspångs kommun/Räddningstjänsten
kommun@finspang.se

Yttrande över Finspångs kommun 
handlingsprogram 2019-2022

Sammanfattning av yttrandet
Länsstyrelsen bedömer att kommunen har skrivit ett tydligt handlingsprogram som läsaren 
kan ta till sig. Det är tydligt vad för säkerhets- och prestationsmål som kommuner avser att 
genomföra och uppnå med ett klarlagt ansvar för utförande och uppföljning. 

Bakgrund och form för yttrandet
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap så ska kommuner upprätta 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt för räddningstjänst för varje ny 
mandatperiod. Samråd ska ske med bl.a. Länsstyrelsen om handlingsprogrammet.

Länsstyrelsen har erhållit en remiss för handlingsprogram för Finspångs kommun som 
inkommit 2020-01-13.

Länsstyrelsens yttrande syftar till att påtala brister och förbättringsförslag utifrån krav och 
intension i lag, förordning och förarbeten samt att föreslå justeringar som kan bidra till att de 
nationella målen uppfylls inom området.

De synpunkter som ges i yttrandet delas in i tre nivåer:

- Punkter som ska åtgärdas för att uppfylla lagen. Punkterna följs upp vid tillsyn. 

- Punkter som bör åtgärdas för att uppfylla lagstiftningens intensioner. Länsstyrelsen 
rekommenderar starkt att dessa åtgärdas.

- Punkter som kan åtgärdas för att förbättra handlingsprogrammet eller processen.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen anser att kommunen ska komplettera informationen om vilken förmåga till 
räddningsinsats som kommer att finnas på olika platser i kommunen, lämpligen genom att 
beskriva situationen på kommunens olika orter. Vidare ska det beskrivas vad en första enhet 
respektive anslutande enhet har för förmåga till räddningsinsats och dess insatstid. Dessa 
kompletteringar bör sammankopplas så att bilden av kommunens förmåga till 
räddningsinsats blir fullständig. Beskrivningen bör vara dimensionerande för hur skydd och 
beredskap utformas i aktuellt område. Avsnittet kan även kompletteras med information om 
hur den enskilde bör utforma sitt egenskydd utifrån vad som gäller för det område de bor i. 

För att tydliggöra räddningstjänstens insatstid för hela kommunens geografiska område ska 
handlingsprogrammet även kompletteras med en insatstidskarta för räddningsinsats.  
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Kommunen ska, enligt FSO 3:6, upprätta en plan för räddningsinsats för verksamheter som 
tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Mot bakgrund av det behöver det av 
handlingsprogrammet (alternativt hänvisat underlag) framgå de skyldigheter som åligger 
kommunen i vilken verksamheten är belägen.

Handlingsprogrammet ska innehålla en riskanalys alternativt en sammanfattning av 
riskanalysen/kommunens riskbild för att få en röd tråd från identifierade händelser och risker 
till räddningstjänstens förmåga och kommunens förebyggande verksamhet. 
Handlingsprogrammet ska då även ha en referens till riskanalysen.

En viktig del i räddningstjänstens förmåga är dess ledningsorganisation. 
Ledningsorganisationen och dess förmåga ska beskrivas i handlingsprogrammet. Det avser 
såväl skadeplatsledning som bakre ledning.

Kommunen ska utveckla den förebyggande verksamheten. Länsstyrelsen saknar en 
redogörelse i handlingsprogrammet för hur den förebyggande verksamheten är anpassad till 
likvärdigt skydd. Vid t.ex. insatstid på 20 minuter eller mer finns inget beskrivet avseende 
förebyggande och avhjälpande åtgärder. Andra faktorer att beakta kan vara ålder och kön.

Kommunens riskanalys bör utvecklas till att även omfatta ett jämställdhetsperspektiv och 
olika människors behov. Likaså saknas jämförelser om likvärdigt skydd. Det gäller såväl inom 
kommunen som jämförelse med likvärdiga kommuner.

Det framgår inte vilka erfarenheter som olycksundersökningarna har kommit fram till och hur 
dessa, utifrån riskerna, tas till vara. Riskanalysen eller handlingsprogrammet bör ta tillvara 
den kunskap och erfarenhet som olycksundersökningarna ger.

I riskanalysen framgår det av olika figurer att vissa parametrar ”sticker ut”. Riskanalysen kan 
bli mer fullödig om kommunen kompletterar figurerna med text som förklarar bakgrund och 
orsak. Det skulle förtydliga vad för förebyggande verksamhet som behöver genomföras. 
Exempel på dessa är uppåtgående trend för antal bränder i bostad (figur 4), onsdag (figur 6) 
och maj (figur 8). 

Riskanalysen kan ytterligare utvecklas genom att händelserna kompletteras med underlag 
avseende antal avlidna, skadade och kostnad. Det skulle också förtydliga vad för förebyggande 
verksamhet som behöver genomföras.

Avseende höjd beredskap kan det även framgå att räddningstjänsten under samma tid 
deltar i åtgärder för första hjälp åt och transporter av skadade, befolkningsskydd och 
understödja försvarsmakten. Alternativ planering avseende tjänstgöring och placering kan 
förekomma. 
Det kan också framgå att kommunen/räddningstjänsten avser ta del av och följa MSBs 
anvisningar för fortsatt uppbyggnad av förmåga som är direkt kopplat till räddningstjänst 
under höjd beredskap, samt fortsätta att utveckla sin robusthet och förmåga att vara en 
del av länets civila försvar.
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Noteringar och övrigt
Frågor om yttrandet kan ställas till Andreas Lundberg eller Robert Wenemark.

Valda delar av yttrandet kan komma att följas upp på kommande tillsynsbesök.

Andreas Lundberg
Bitr. Försvarsdirektör

Robert Wenemark
Kvalificerad handläggare,
Skydd mot olyckor

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Sändlista:

Peter Kindblom, Räddningschef
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Kommunstyrelsen  

 
 

Anläggande av kommunal hundpark 
 
Sammanfattning 
Under åren har det inkommit ett flertal förslag angående anläggning av en 
kommunal hundpark. Kommunfullmäktige tog 2018 ett principbeslut att 
kommunen kan anlägga en hundpark ifall en förening blir motpart och tar hand om 
den regelbundna tillsynen.  

Efter detta principbeslut har möten hållits med intresserade privatpersoner för att 
diskutera upplägg och placering. Vid ett möte 2019-10-21 framkom det att 
kommunen kan acceptera att en intresseförening blir motpart. Intresseföreningens 
huvudsakliga ansvar blir då att kontinuerligt ha en enklare tillsyn av anläggningen 
och meddela kommunen om eventuella brister. Intresseföreningen ska även vara en 
samverkanspart för frågor gällande hundparken. Kommunen har det juridiska 
ansvaret för anläggningen samt dess drift och skötsel. Gällande hundägaransvaret är 
det utifrån Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter hundägaren som har ett 
strikt hundägaransvar, vilket i korthet innebär att ägaren till en hund hålls som 
ansvarig för alla de skador hunden kan orsaka. Vilket även gäller i en hundpark.  

Vid mötet lade kommunen fram fyra förslag för placering av hundparken varav två 
förslag bedömdes som mest intressanta av de närvarande hundägarna. Ett 
platsbesök gjordes vid de intressantaste områdena, söder om Grosvad och vid 
Gron. Bland de hundägare som har gjort sin röst hörd så är Grosvad det 
populäraste alternativet.  

Förvaltningen anser således att det finns två förslag för placering av hundparken att 
ta ställning till, söder om Grosvadsområdet och intill badplatsen vid Gron. Se bilaga 
1 för förslag på utformning, bilder samt för och nackdelar för de båda platserna.  

Kostnadsberäkningar har tagits fram för de olika platserna, i beräkningarna ingår 
exempelvis stängsel, hundlatrin och informationsskylt. Gällande förslaget vid 
Grosvad ingår även en bänk samt skydd (mindre stängsel) för vissa större träd, total 
kostnad beräknas till 130 000 kronor. Vid Gron ingår en viss slyröjning, total 
kostnad beräknas till 160 000 kronor. Den årliga drifts- och underhållskostnaden 
beräknas till 3 000 kronor per år. Utifrån ett helhetsperspektiv och i samråd med 
intresseföreningen har en hundpark vid Grosvad bedömts vara det lämpligaste 
alternativet. 

Sektor samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt beslut 
2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av kommunal hundpark. Projektet finns 
inte beslutat i investeringsplan för 2019-2021 men finansiering önskas ur medel till 
förfogande för Offentliga miljöer som för närvarande uppgår till 11 043 tkr. 
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I samband med att hundparken anläggs behöver kommunens lokala 

ordningsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2008-08-27 § 185 uppdateras, 

se bilaga 2. Under § 15-17 regleras vad som är tillåtet och ej gällande hundar. I § 16 
anges att hundar ska hålla kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område. 
Paragrafen behöver kompletteras med följande text: ”Hundar behöver dock ej 
hållas kopplade i en kommunalt anlagd hundpark”.     

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
1. Att uppdra till förvaltningen att anlägga en hundpark i området söder om 

Grosvad.  

2. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för 
anläggande av kommunal hundpark med 130 000 kronor. 

3. Att finansieringen sker inom ramen för Offentliga miljöer enligt beslut 
2019-§ 18, KS.2048.1309.  

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige 
att besluta: 

4. Att § 16 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Finspångs kommun 
uppdateras med att ”Hundar behöver dock ej hållas kopplade i en 
kommunalt anlagd hundpark”.      
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 49 (50) 
Sammanträdesdatum:  
2020-01-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 20   Dnr: KS.2018.0408 
 
Anläggande av kommunal hundpark 

Sammanfattning 

Under åren har det inkommit ett flertal förslag angående anläggning av en 
kommunal hundpark. Kommunfullmäktige tog 2018 ett principbeslut att 
kommunen kan anlägga en hundpark ifall en förening blir motpart och tar hand 
om den regelbundna tillsynen.  

Efter detta principbeslut har möten hållits med intresserade privatpersoner för att 
diskutera upplägg och placering. Vid ett möte 2019-10-21 framkom det att 
kommunen kan acceptera att en intresseförening blir motpart. Vid mötet lade 
kommunen även fram fyra förslag för placering av hundparken varav två förslag 
bedömdes som mest intressanta av de närvarande hundägarna. Ett platsbesök 
gjordes vid de intressantaste områdena, söder om Grosvad och vid Gron. Bland 
de hundägare som har gjort sin röst hörd så är Grosvad det populäraste 
alternativet.  

Förvaltningen anser således att det finns två förslag för placering av hundparken 
att ta ställning till, söder om Grosvadsområdet och intill badplatsen vid Gron. Se 
bilaga 1 för förslag på utformning, bilder samt för och nackdelar för de båda 
platserna.  

Kostnadsberäkningar har tagits fram för de olika platserna, i beräkningarna ingår 
exempelvis stängsel, hundlatrin och informationsskylt. Gällande förslaget vid 
Grosvad ingår även en bänk samt skydd (mindre stängsel) för vissa större träd, 
total kostnad beräknas till 130 000 kronor. Vid Gron ingår en viss slyröjning, 
total kostnad beräknas till 160 000 kronor. Den årliga drifts- och 
underhållskostnaden beräknas till 3 000 kronor per år.  

Sektor samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt 
beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av kommunal hundpark. 
Projektet finns inte beslutat i investeringsplan för 2019-2021 men finansiering 
önskas ur medel till förfogande för Offentliga miljöer som för närvarande uppgår 
till 11 043 tkr. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att anlägga en hundpark i området söder om Grosvad 

2. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för 
anläggande av kommunal hundpark med 130 000 kronor 

3. Att finansieringen sker inom ramen för Offentliga miljöer enligt beslut 
2019-§ 18, KS.2048.1309 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 50 (50) 
Sammanträdesdatum:  
2020-01-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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Bilaga 1. Anläggande av kommunal hundpark - Förslag på placering 
Grosvad  

 

Karta 1. Ungefärlig placering av eventuell hundpark markerad med vit linje. 

  
 

Fördelar Nackdelar 
• På platsen finns både kuperade delar och sådana 

som är mer plana.  
• Det finns träd och stenar i olika storlekar.  
• Vegetationen är sparsmakad och skötselbehovet 

bedöms som litet. 
• Belysning finns i närheten från vägarna samt 

gång- och cykelväg. 
• Det är nära till parkering och Arena Grosvad. 
• Då detta förslag ligger på en kulle är 

markförhållandena relativt torra.  
• Fördel med närheten till Arena Grosvad och dess 

utbud. 
 

• Vissa av träden är grova ekar och dessa 
kommer att behöva skyddas med ett 
mindre staket kring träden. 

 

Östermalmsvägen  

G
ro

sv
ad

sv
äg

e
n
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Gron 

 

Karta 2. Ungefärlig placering av eventuell hundpark markerad med vit linje. 

  
 

Fördelar Nackdelar 
• På platsen finns kuperade delar och sådana 

som är relativt plana.  
• Det finns ett flertal träd. 
• Nära till gång- och cykelväg. 
• Det är nära till en grusparkering intill 

Gronvägen. 
• Finns tillgång till torrtoalett.  

• Åtminstone en initial skötselåtgärd behövs för 
att röja bort mindre sly. 

• Under den mörka delen av året kan området 
bli mörkt på grund av att den belysning som 
finns kommer från Gronvägen.  

• Området är blötare än området vid Grosvad. 

 

 

 

Grusparkering  
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2008-09-16 1(5)

FFS 101.00
FB

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun

Förslag till lokal ordningsstadga har antagits av Finspångs kommunfullmäktige 2008-08-
27, § 185.

Finspångs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med be-
myndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningsla-
gen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap
ordningslagen (1993:1617).

Nedanstående lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den all-
männa ordningen i Finspångs kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte
att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska
varor.

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap
2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om
torghandel

§ 3
Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av 1 kap 2 § and-
ra stycket ordningslagen till allmänt begagnade upplåtna bad- och fritidsområden samt begrav-
ningsplatser jämställas med offentlig plats.

§ 4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 18 § och
19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m

§ 5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra
vad som behövs för att undvika skadlig inverkan på miljön och att allmänheten utsätts för till-
fälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning-
ar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens och andra utryckningsfordons
arbete hindras.
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Schaktning, grävning m m

§ 6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, transport och/eller tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett
sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

§ 7
Arbete som orsakar störande buller på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nit-
ning, får ske utan polismyndighetens tillstånd på vardagar mellan kl. 07.00-18.00.

Arbete som orsakar störande buller på offentliga platser får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd på vardagar mellan kl. 18.00-07.00 samt alla tider samtliga helgdagar.

Containrar

§ 8
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats,
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre
höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

§10
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp
på sådana husväggar, berg- och betongväggar, staket stolpar eller liknande som vetter mot of-
fentlig plats.

Tillstånd behövs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som
avser rörelsen på byggnad där rörelsen finns.

Det är inte tillåtet att, inom detaljplanelagt område, inom tättbebyggt område eller inom sam-
manhållen bebyggelse, på gång- och cykelbanor placera skyltar, tavlor, stativ eller liknande
ställning, vars syfte är att saluföra varor eller information om verksamheter.

Det är tillåtet att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordning som är avsedda för
detta ändamål och inte utgör hinder för framkomligheten på gång- och cykelbanor.

Högtalarutsändning
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§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

§ 12
Spritdrycker, vin eller starköl får ej förtäras på följande offentliga platser i Finspångs kommun
om inte tillstånd till servering föreligger.

- Inom det område i centralorten Finspång som begränsas av gator och offentliga platser
som är belägna innanför eller i den gräns som bildas av Hyttvägen och dess förlängning
mot norr och söder, Norrköpingsvägen (Riksväg 51), järnvägsspåret utmed Skutbosjön,
samt Slottsvägen. (karta bilaga A).

- Skolgårdar eller andra områden där det dagligen bedrivs skolverksamhet.
- Badplatser.

Ambulerande försäljning

§ 13
Ambulerande försäljning får inte ske inom följande områden i centralorten Finspång

- Inom det område som begränsas av gator och offentliga platser som är belägna innanför
eller i den gräns som bildas av Hyttvägen och dess förlängning mot norr och söder,
Norrköpingsvägen (Riksväg 51), järnvägsspåret utmed Skutbosjön, samt Slottsvägen.
(karta bilaga A).

Förbudet gäller inte försäljning av stencilerade och tryckta skrifter samt välgörenhets- och de-
monstrationsmärken
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk en-
dast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 §
ordningslagen.

Badförbud

§ 14
Bad är förbjudet inom hela vattenområdet som avgränsas av en linje i sjön Bönern, 100 meter
väster om (uppströms) Hällestadsbron (Sergels väg) till en linje i Skutbosjön 50 m söder om
Skutenbron (väg 51).

Hundar

§ 15
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i des-
sa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person, service- eller signalhund för funk-
tionshindrad person eller för polishund i tjänst, med i 15 punkt 2 angivna undantag.

För beviljad och ordinerad ledarhund för synskadad person, service- eller signalhund för funk-
tionshindrad person, gäller det som sägs i 16 och 17 §§ endast vid allmänna badplatser.
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Sådan hund skall vara tydligt märkt så att det framgår vilken sorts hund det är samt vem den
tillhör.

§ 16
Hundar skall hållas kopplade på gatu- och parkmark, torg, cykel- och gångbanor, kommunens
allmänna badplatser (offentlig plats inom detaljplanelagt område, tätort och/eller sammanhållen
bebyggelse) inom begravningsplatser samt i motionsspår.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och tele-
fonnummer.

Hundar får dock inte vistas på allmän försäljningsplats medan torghandel pågår.

§ 17
Föroreningar skall plockas upp på gatu- och parkmark, torg, cykel- och gångbanor, kommunens
allmänna badplatser (offentlig plats inom detaljplanelagt område, tätort och/eller sammanhållen
bebyggelse), inom begravningsplatser samt i motionsspår.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 18
Det är förbjudet att utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor på andra
tider av året än nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj.

Skjutning med luftvapen m m

§ 19
Luftvapen, fjädervapen, pilbågar, slangbågar och paintballvapen får inte användas på offentlig
plats inom detaljplanelagt område, tätort och/eller sammanhållen bebyggelse utan tillstånd av
polismyndigheten.

Ridning, löpning och gång

§ 20
Ridning får inte ske i särskilt iordningställda och utmärkta motionsspår eller skidspår. Löpning
eller gång får inte ske i anlagda och utmärkta skidspår.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelser av lokal ordningsföreskrift

§ 22
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 9 §§, 10 § första stycket, 11
§, 12 §, 13 § första stycket, 14 och 16 – 20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 §
andra stycket ordningslagen.
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I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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Kommunstyrelsen  

 
 

Detaljplan Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen (2019-01-21) att påbörja ett 
detaljplanearbete för Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2. Detta behövde 
göras för att parkeringen ska kunna hyras ut till eventuella intressenter genom att 
allmän plats - parkering övergår till kvartersmark parkering.  
Granskning av detaljplanen planeras pågå fram till den 17 april 2020. Då 
detaljplanen är tidspressad och inte är av större vikt eller har principiell beskaffenhet 
så föreslår förvaltningen att beslut om antagande av detaljplanen bör delegeras till 
kommunstyrelsen. Samt att förvaltningen får kommunstyrelsens godkännande att 
skicka detaljplanen på granskning.  
 
Huvuddrag: 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att göra allmän plats - parkering till 
kvartersmark - parkering för att kunna möjliggöra en uthyrning av parkeringsplatser 
till olika aktörer.  
Skutens status är sämre än god, dels på grund av nivåerna av tungmetaller, bland 
annat koppar. Belastningen av föroreningar bör därför inte öka. En 
dagvattenutredning har genomförts för planområdet och den nya parkeringen 
kommer att innebära en ökad belastning av näringsämnen och vissa andra 
föroreningar, bland annat kommer kopparhalterna att öka något. Dock är 
mängderna av de olika föroreningar låga i förhållande till Skutens nuvarande 
belastning. Flera olika reningsåtgärder har utretts men på grund av placering, 
begränsad tillgång till ytor samt otillräckligt fall är det inte ekonomisk rimligt att få 
till en reningsanläggning inom detaljplaneområdet. Kommunen ska göra en 
miljökompensation utanför planområdet och för att möjliggöra detta måste 
miljöutredningen som ska utföras för Skutbosjön vara färdigställd. Inom 
planområdet ska en oljeavskiljare anläggas för att ta hand om eventuella läckage eller 
liknande från fordon. 
 
Genomförande av detaljplanen: 
Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra att en miljökompensation blir 
nödvändig och denna kommer genomföras när utredningen för Skutbosjön är 
slutförd. För planens genomförande står kommunen ansvarig. 
 
Planprocess:  
Samråd genomfördes 2019-11-14 – 2020-01-10.  
Granskning planeras genomföras 2020-04-03 – 2020-04-17.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att 
besluta: 

1. Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet om att anta detaljplan 
Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2 till kommunstyrelsen i enlighet 
med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning för detaljplanen 
Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2.  

3. Att protokollet justeras omedelbart.  

 
 

 
 
 
Bilagor: 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Fastighetsförteckning 
 
Expediering:  
Beslut ska delges till:  
Sektor Samhällsbyggnad 
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Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2, 

Finspångs kommun 
 

Planbeskrivning 

Dnr 2018.1274 
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Granskningshandling 
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Sammanfattning 

I takt med att Finspång växer, nya verksamheter planeras och etableras sam-
tidigt som befintliga utvecklas, uppstår ett ökat parkeringsbehov. Den 2019-
01-21 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att 
påbörja detaljplanearbete för utveckling av parkeringsplats på delar av fas-
tigheten Högby 1:2. Marken ägs av Finspångs kommun. 

Syftet med detaljplanen är att tillgodose det ökade parkeringsbehovet i cen-
trala Finspång. Detaljplanen möjliggör att befintlig parkeringsyta övergår 
från allmän plats till kvartersmark för att säkerställa att Finspångs kommun 
kan hyra ut parkeringsplatser i centralt läge. Området är i dag planlagt som 
allmän plats - parkering (P-PLATS) och består till största delen av en grusad 
parkeringsyta med mittremsa av växtlighet. Befintlig parkeringsyta planeras 
asfalteras och utökas med ca 20 nya parkeringsplatser för att totalt rymma 
ca 210 platser. Laddstation för ett mindre antal el- och hybridbilar planeras 
även anläggas.  

Planområdet ligger centralt i Finspång med gångavstånd till handel och ser-
vice. I norra delen av området rinner Lillsjöbäcken som mynnar ut i Skutbo-
sjön, strandskyddet planeras upphävas inom planområdet. Söder och öster 
om parkeringsytan går befintlig gång-och cykelväg. Tillgängligheten till 
kollektivtrafik är god, och omgivande gatunät som är av god standard klarar 
en ökad trafikmängd. I gällande översiktsplan anges tätortsintressen priorite-
ras och delar av området pekas ut som ras- och skredriskområde. Totalstabi-
liteten inom området bedöms som tillfredsställande. Inom området finns 
inga kända fornlämningar och inga naturvärden av betydelse bedöms gå för-
lorade vid ett genomförande av planen. Marken vid parkeringsytan sluttar 
från sydväst mot nordöst mellan markhöjderna ca +26 och + 23. Förore-
ningsnivån i jorden är låg till måttlig. 

Till följd av ökad biltrafik bedöms bullernivåer öka något, en bullerutred-
ning bedöms dock inte behövas.  

Avrinning sker i dag via Lillsjöbäcken till Skutbosjön. Skutbosjön är påver-
kad av föroreningar och tyngre alifater. Flödet vid ett 10-årsregn med 10 
minuters varaktighet ökar enligt beräkningar med ca 245 %, utan fördröj-
ningsåtgärder. Det av stor vikt att inte tillföra ytterligare föroreningar och 
begränsa turbulens. Fördröjning och rening av dagvatten är därför nödvän-
digt. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande mil-
jöpåverkan.  

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Samråd 
om detaljplanen planeras till fjärde kvartalet år 2019, granskning planeras 
ske under första kvartalet 2020 och antagande under andra kvartalet 2020.  
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Om detaljplanen  

Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden, samråd, granskning och anta-
gande. Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet ge-
nomförs så att alla berörda parter får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att 
lämna synpunkter finns medan granskningsskedet är öppet för att framföra 
anmärkningar. 

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade 
i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och even-
tuellt mera detaljerat i program. En planprocess med standardförfarande tar 
cirka ett år att genomföra. Här nedan beskrivs planprocessens skeden. 

 

Samråd 

Under samrådsskedet blir förutsättningarna allt mer bestämda och ett förslag 
till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd till berörda in-
tressenter samt ställs ut för allmänheten. De synpunkter som lämnas från 
fastighetsägare, eventuella hyresgäster, organisationer, myndigheter med 
flera redovisas i en samrådsredogörelse. 

Granskning 

Kommunen ska kungöra förslaget till detaljplan och hålla det tillgängligt för 
granskning under en granskningstid på minst två veckor. Sakägare blir un-
derrättade om granskningen. Efter granskningstiden ska kommunen sam-
manställa inkomna skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande. 

Antagande 

Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. 

Överklagande 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet satts upp 
på kommunens anslagstavla. De som senast under granskningstiden skriftli-
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gen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att 
överklaga planbesluten.  

Beslut som fattas med stöd av plan- och bygglagen kan överklagas till läns-
styrelsen, därefter till mark- och miljödomstolen och efter det, som sista in-
stans, till mark- och miljööverdomstolen. Det krävs prövningstillstånd till 
mark- och miljööverdomstolen. 

Detaljplanens handlingar  

Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:  

 Planbeskrivning  

 Plankarta i storlek A2 i skala 1:1000  

 Undersökning om betydande miljöpåverkan  

 Fastighetsförteckning  

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900) enligt dess lydelse efter 1 januari 2019.  

Förfarande  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  

Planprocess och skede  

Planen befinner sig nu i granskningsskedet. Yttranden över granskningsför-
slaget kan lämnas under perioden 3 apr – 17 jan 2020. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att tillgodose ett ökat parkeringsbehov i centrala 
Finspång. Den befintliga grusade parkeringsplatsen på fastigheten Högby 
1:2 hårdgörs och utökas med ca 20 nya parkeringsplatser. Laddstation för ett 
mindre antal el- och hybridbilar anläggs i strategiskt läge nära in- och utfart.  

Vidare möjliggör detaljplanen att parkeringsytan övergår från allmän plats 
till kvartersmark med syftet att säkerställa att Finspångs kommun kan hyra 
ut parkeringsplatser i centralt läge. I södra delen övergår delar av område 
planlagt som P-plats där gång- och cykelbana ska finnas till bestämmelserna 
CYKEL och GÅNG och befintlig gång och cykelbana ligger kvar. Strand-
skyddet upphävs för parkeringsytan, vid ett genomförande av planen. 
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa 
eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser varför planförslaget 
bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet i Miljöbalken. 

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luft-
kvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i 
samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som regle-
ras är kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och 
PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.  

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där sam-
verkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. 
SMHI:s program Simair används för beräkningar. I likhet med tidigare år 
visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon risk att MKN 
överskrids för något ämne.1 

MKN vatten 

Skutens status är sämre än god, dels på grund av nivåerna av tungmetaller, 
bland annat koppar. Belastningen av föroreningar bör därför inte öka. Det är 
dock endast med en liten mängd som föroreningarna kommer att ligga över 
gränsvärdena så med anledning av recipientens status föreslås därför åtgär-
der genomföras för att minska belastningen, dock utanför planområdet, för 
att kompensera för den ökade belastningen. Att ha eventuella kompensat-
ionsåtgärder i Lillsjöbäcken är inte kostnads- och resurseffektivt utifrån de 
utredningar som är gjorda, och därför föreslås åtgärder på annan plats som 
ska ge en vinning för Skutbosjön. Vilken kompensationsåtgärd som ska ge-
nomföras kommer att beslutas utifrån den miljöutredning som utförs för 
Skutbosjön.  

Riksintresse 

Planområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljö-
balken. 

Plandata 

Planområdet ligger centralt i Finspångs tätort med goda förbindelser till 
Norrköpingsvägen. Bebyggelsen norr om området utgörs av flerbostadshus 
av lamellkaraktär och ett enbostadshus på angränsande fastighet, Högby 

                                                 
1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. 
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1:17, i väst. Från planområdet är stora delar av Finspångs centrum med han-
del och service tillgängligt på gångavstånd. Närheten till riksväg 51 medför 
fördelar ur trafiksynpunkt genom att trafiken i centrumområdet minimeras. 

Området är i dag planlagt som allmän plats - parkering och består till största 
delen av en grusad parkeringsyta med mittremsa av växtlighet bestående av 
gräs och träd. En mindre del i väster är planlagd som parkering men inte ut-
byggd utan består av gräsmark. E-område finns avsett för teknisk anlägg-
ning. 

Lägesbestämning 

Området är centralt beläget i Finspångs kommun och gränsar i norr till 
fastigheterna Högby 1:13-1:16, Järnvägen 17 och Järnvägen 15. I syd till 
Nyhem 1:2 och i öst av Nyhem 1:2. 

Norr om planområdet rinner Lillsjöbäcken som mynnar ut i Skutbosjö. 
Skutbosjön som är recipient för Finspångs samhälle med omnejd mynnar ut 
i Glan som är Norrköpings kommuns huvudvattentäkt.  

 

Söder och öster i planområdet finns gång och cykelbana som förbinder Fin-
spångs syd- och sydvästra delar med centrala Finspång.  

Inom hundra meter (fågelvägen) från planområdets mittpunkt nås de 
närmsta bostadskvarteren och riksväg 51. Inom 200 meter från mittpunkten 
nås delar av före detta stationsområdet med bland annat Curt Nicolin gym-
nasiet, inom detta avstånd nås även en del offentlig och kommersiell ser-
vice. Inom en radie på 300 meter nås hela före detta stationsområdet samt 
Bergslagsvägen med besöksmål som Finspångs centrum, Kulturhuset och ett 
större utbud av service. 
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Planområdet är cirka 1 ha stort. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av Finspångs kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges plan-
området ligga inom område med detaljplan, områdesbestämmelse eller sam-
lad bebyggelse, där tätortsintressen prioriteras. Delar av området pekas även 
ut som ras- och skredriskområde. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Området omfattas av gällande detaljplan för parkering och bostäder i Fin-
spångs centrum. Del av Högby 1:2 m fl. (DP 265), laga kraft 2014-03-07. 
Detaljplanen anger allmän plats parkering (P-PLATS), genomförandetiden 
upphörde att gälla 2019-03-08.  
 

 
Bild, gällande detaljplan. 

Miljöbedömning 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en undersökning om 
betydande miljöpåverkan (f.d. behovsbedömning) som utförts av 
samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av detaljplanen för 
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Lillsjöbäckens parkering, del av Högby bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan.  

Sammanfattning av undersökning om betydande miljöbedömning: 
Den samlade bedömningen är att planen inte bidrar till negativ 
miljöpåverkan. Arbete pågår med att ta fram lösning för dagvattenhantering 
samt eventuell kompensationsåtgärd för att säkerställa att ett genomförande 
av planförslaget inte medför en negativ påverkan på vattenförekomster i 
kommunen. Genom tex. oljefilter i brunnar kan dagvatten renas vilket är en 
förbättring i jämförelse med i dag.   

Kommunala beslut i övrigt 

Den 2019-01-21 (KS.2018.1274) fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag 
av kommunstyrelsen att påbörja arbete detaljplanearbete för aktuell del av 
Högby 1:2. 

Planförslag och konsekvenser 

Förslag 

För att tillgodose ett ökat parkeringsbehov i centrala Finspångs planeras den 
befintliga grusade parkeringen hårdgöras genom asfaltering och utökas med 
ca 20 platser för att rymma ca 210 parkeringsplatser. Befintlig parkeringsyta 
rymmer i dag ca 189 parkeringsplatser på mark.  

För att kommunen ska kunna hyra ut parkeringsplatser i detta centrala läge 
prövas det genom detaljplanen att parkeringsytan övergår från allmän 
platsmark till kvartersmark. De platser som inte kommer hyras ut planeras 
att avgiftsbeläggas för allmänheten.  

I södra delen av planen prövas användning GÅNG och CYKEL på allmän 
plats i stället för tidigare användning P-PLATS där gång- och cykelväg 
skulle finnas. Övrig allmän plats inom planen, NATUR och GATA, ligger 
kvar med samma användning som i gällande plan. För tidigare E-område 
prövas flytt till läge intill gatan med befintligt elskåp samt nytt läge för 
framtida behov av teknisk anläggning där det i dagsläget finns brunnar. I 
södra delen av parkeringsytan prövas markreservat för allmännyttiga under-
jordiska ledningar genom u-område. Upphävning av strandskyddet prövas 
för hela planområdet.  

Service 

Offentlig service såsom försäkringskassa, bibliotek, kommunal förvaltning 
med mera finns inom gångavstånd i Finspångs centrum. Här finns även 
kommersiell service som dagligvaruhandel, detaljhandel, café- och restau-
rangverksamhet samt hotell och konferensanläggning. Planförslaget medger 
ingen tillkommande service. 
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Tillgänglighet 

All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och 
lagstiftning avseende tillgänglighet. I samband med förnyelse av markbe-
handlingen ska god tillgänglighet säkerställas och framkomlighet för alla 
tryggas. Kommunens tillgänglighetspolicy ska tillämpas vid projektering 
och höjdsättning inom planområdet ska ske så att lutningar inte överstiger 
gällande tillgänglighetsnormer. Planområdets centrala läge underlättar till-
gängligheten till andra funktioner inom centrala Finspång. 

Trygghetsaspekter 

Planens genomförande medför ökade rörelser i centrala Finspång och bidrar 
till bättre förutsättningar för tillgängligheten till centrumområdet genom att 
parkeringsområdet säkerställs i plan. Dessa förutsättningar kan bidra till ett 
mångfaldigt och berikat stadsinnehåll och till ett ökat stadsliv med fler mö-
ten mellan människor vilket kan komma att berika det sociala livet och 
känslan av ökad trygghet. 

Gator och trafik 

Gatunät 

Till planområdet anslutande gatunät bedöms vara av god standard och klara 
av en ökning av trafiken i området.  

Gång-, cykel och mopedtrafik 

Söder om parkeringsområdet går befintlig gång- och cykelväg i öst-västlig 
riktning mot bland annat stationsområdet där Curt Nicolingymnasiet ligger. 
Även öster om parkeringsytan längs Kalkugnsvägen går gång- och cykel-
bana. Inom allmän plats GATA föreslås övergångsställe anläggas vid in- 
och utfarten till parkeringsområdet för att minimera olycksrisk mellan gång- 
och biltrafikanter. Hur god trafiksäkerhet uppnås studeras vidare vid projek-
tering. 

Kollektivtrafik 

Tillgängligheten till kollektivtrafik bedöms som god, från planområdet nås 
inom ca 300 meter tre hållplatser för kollektivtrafik, utmed Bergslagsvägen, 
på Bergslagstorget och utmed Finnvedsvägen. 

Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering planeras ske på anvisade platser för parkeringsändamål. Den to-
tala parkeringsytan i planen uppgår till cirka 0,7 hektar (7 000 m2), vilket 
motsvarar cirka 210 platser om ytan för en parkeringsplats uppskattas till ett 
genomsnitt på ca 33 m2.  
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Natur 

Mark- och vegetation 

Majoriteten av den mark som tas i anspråk vid ett genomförande av planen 
utgörs i dagsläget av befintlig grusad parkeringsyta. I söder avgränsas plan-
området av Norrköpingsvägen och i norr av Lillsjöbäcken. Området närmast 
bäcken är av naturkaraktär med vildvuxen grönska. Planförslaget säkerstäl-
ler till stor del befintlig markanvändning, parkering. En mindre del av den 
planerade parkeringsytan är i dag inte ianspråktagen utan utgörs av en 
gräsyta. Inga naturvärden av betydelse bedöms gå förlorade vid ett genom-
förande av planen. 

Geotekniska förhållanden 

Till gällande plan togs en översiktlig geoteknisk utredning fram för aktuellt 
område (Projekterings PM Översiktlig geoteknisk utredning. Ny väg etc., 
Närsjukhuset i Finspång, WSP 2013-02-08).  

Inom planområdet sluttar marken från sydväst mot nordöst mellan ca +26 
och + 23. Marken består överst av ca 1 meter fyllning. Fyllningen består av 
grus, sand, silt och lera med inslag av tegelrester. Under fyllningen följer 
lerig silt eller siltig lera. Provtagningar har här avbrutits 2 meter under be-
fintlig markyta  

Totalstabiliteten inom området bedöms som tillfredsställande.  

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Inom området finns inga kända fornlämningar.  

Störningar och riskfrågor 

Vibrationer 

Den beräknade ökningen av biltrafik till och från parkeringsplatsen bedöms 
inte ge ökade markvibrationer i en omfattning som påverkar boendekvali-
teten i området negativt för närliggande befintliga bostadshus.  

Elektromagnetisk strålning 

Befintligt e-område för transformatorstation tas bort från planområdet. E-
område för elskåp medges i detaljplanens sydöstra del. 

Brandkrav 

Framkomlighet för räddningstjänst ska säkerställas inom planområdet. 
Brandpost för släckvatten finns inom ca 85 meter i korsningen Kakugnsvä-
gen – De Wijks väg. 
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Buller 

Till följd av en viss ökning av biltrafiken till och från området beräknas bul-
lernivåer från trafik öka något. Den beräknade ökningen av biltrafik till par-
keringsplatsen bedöms inte påverka bullernivån till den grad att boendekva-
liteten i området försämras för närliggande befintliga bostadshus. En buller-
utredning bedöms inte nödvändig. Enligt trafikverkets informationsblad från 
2016 (Hur mycket bullrar vägtrafiken?) så kan man överskådligt få en bild 
om bullersituationen i området. På en parkeringsplats med 210 parkerings-
platser är ca 600 rörelser om dygnet rimligt. Hastighetensgränsen på områ-
det är 30 km/h och enligt den tabell som finns i trafikverkets informations-
blad så ska inte den ekvivalenta bullernivån överstiga 55 dBA. Vid 40 km/h 
och 1220 rörelser på ett dygn, 10 meter från vägmitt uppnås 55 dBA. Där-
med görs bedömningen att det på detta område inte behövs göras en buller-
utredning då hastigheten är lägre, antalet rörelser är färre samt att avståndet 
till vägmitt är längre. Därtill kommer ett visst buller från riksväg 51 men 
den samlade bedömningen är att detta inte bör bidraga till att riktvärdena för 
bullernivåerna överskrids.  

Förorenad mark 

I samband med geoteknisk utredning, (Projekterings PM, Översiktlig geo-
teknisk utredning, Ny väg etc., Närsjukhuset i Finspång, WSP, 2013-02-08) 
som gjordes för gällande plan, påträffades fyllningsjord som vid okulärbe-
dömning luktade olja och var mörk i färgen. Till följd av detta utfördes en 
miljöteknisk (Markundersökningsrapport, Översiktlig geoteknisk utredning, 
Ny väg etc., Närsjukhuset i Finspång, WSP, 2013-02-08) undersökning på 
upptagna jordprov. Provtagning har skett i tre punkter på aktuell del av 
Högby 1:2. Jordprov togs från fyllningen och som mest 1 meter ner i under-
liggande naturligt lagrad jord. 

Föroreningssituationen 

Föroreningsnivån i jorden bedöms som låg till måttlig. Det är endast i en av 
fem punkter som metaller i form av barium och zink påträffats i halter över 
riktvärdet för mindre känslig markanvändning, MKM. Medelhalter av dessa 
metaller ligger klart under riktvärdet för MKM. Både för barium och zink är 
markmiljön styrande vid de generella riktvärdena och därför bör jämförelsen 
kunna göras mot ett medelvärde istället för högsta värdet. 

Sammanfattade bedömning 

Föroreningsnivån i jorden bedöms som låg till måttlig. Risken för att männi-
skor ska exponeras av förorenad jord är liten till måttlig. Inga förhöjda hal-
ter har påträffats i ytliga lager, som vid damning eller intag via munnen kan 
påverka människors hälsa. Påverkan på miljön bedöms också som liten då 
låga till måttliga halter av föroreningar har påträffats och att detta har påträf-
fats där parkeringsplats planeras.  

Rekommendationer 

Baserat på genomförd miljöteknisk undersökning rekommenderas följande: 
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Det krävs inga efterbehandlingsåtgärder för området. 

Uppschaktad jord från området som lämnar området bedöms inte som rena, 
utan som potentiellt förorenad och ska transporteras till mottagningsanlägg-
ning som har tillstånd att ta emot dessa massor. Om uppschaktad jord ska 
återanvändas inom området bör ytterligare provtagning av jorden göras för 
att undersöka föroreningsbilden noggrannare. 

Ur resurssynpunkt bör den jorden som finns på parkeringen återanvändas i 
största möjliga mån om så kan anses vara rimligt.  

Övrigt 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfaren-
hetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock 
inte uteslutas att det finns föroreningar i punkter/områden som inte har un-
dersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyse-
rats. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den 
lokala tillsynsmyndigheten (miljöenheten) i god tid innan arbetena ska på-
börjas. Inför schakt- och markarbeten bör kontrollplan samt miljö-, hälso- 
och säkerhetsplan upprättas. Dessa dokument bifogas normalt anmälan om 
efterbehandlingsåtgärd.  

Enligt 10 kap 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet 
oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyn-
digheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö.  

Risk för skred 

Delar av området är i gällande översiktsplan utpekat som område med risk 
för ras och skred. Omhändertagandet av dagvatten är därför viktigt och kan 
bidra till positiva effekter på markens beskaffenhet. Asfaltering av befintlig 
grusad parkeringsyta bedöms således inte medföra negativ inverkan på mar-
ken. Hänsyn till skred- och rasrisken ska tas i beaktande vid projektering. 

Teknisk försörjning 

El 

Området ansluts till befintligt elnät. 

Avfall 

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för 
avfallshanteringen inom planområdet.  

Elektronisk kommunikation 

Telia Sonera Skanova Access AB har markförlagda opto- och kopparkablar 
inom detaljplaneområdet. 
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Eventuella undanflyttningsåtgärder bekostas av den part som initierar åtgär-
den. 

Dagvatten 

Inom ramen för arbetet med gällande plan togs dagvattenutredning fram, 
(Dagvattenutredning NiF, Granskningshandling, WSP, 2013-03-06), som 
kartlägger nuvarande dagvattenhantering, beräknar framtida dagvattenvoly-
mer samt ger förslag till lösning för dagvattenhantering. Denna utredning 
ligger till grund för inom kommunen pågående arbete med att ta fram dag-
vattenläsning för planområdet. 

Den naturliga avrinningen sker mot Skutbosjön via Lillsjöbäcken. Skutbo-
sjön som är recipient för Finspångs samhälle och bruksområde mynnar se-
dan i Glan som är Norrköpings kommuns huvudvattentäkt. Skutbosjön är 
redan påverkad av föroreningar, bland annat metaller, PAH, PCB och tyngre 
alifater (Länsstyrelsen Östergötland, 2011). Därför ställs det krav på att inte 
tillföra ytterligare föroreningar. Helst ska även turbulens som kan innebära 
att bottensedimentet virvlas upp begränsas. 

Befintlig dagvattenhantering 

Avrinning från parkeringsytan sker ytligt direkt mot recipienten. 

Framtida dagvatten och dimensionerande flöden 

Inför beräkningen av framtida dagvattenvolymer har förutsatts att parke-
ringen är asfalterad. Resultatet visar en stor ökning av dagvattenflödena ef-
ter ombyggnation på parkeringsytan. Det är också troligt att framtida klimat-
förändringar höjer de dimensionerande flödena. En typisk klimatfaktor in-
nebär en ökning av det dimensionerande flödet på 20 %. 

Dagvattenpåverkan 

Beräkningar visar att det dimensionerande flödet vid ett 10-årsregn med 
10  minuters varaktighet (utan hänsyn till klimatförändringar) ökar med 
ca 245 % på aktuell del av fastigheten Högby 1:2, antaget att inga fördröj-
ningsåtgärder utförs. 

Dagvattenpåverkan från parkeringen till recipienten sker genom att olja rin-
ner med dagvattnet och binds delvis med sand och slampartiklar vilka sedan 
hamnar i bottensedimenten. Olja täcker organismer som finns i vattnet vilket 
minskar mängden levande organismer. Näringsämnen som organismerna 
lever av ökar vilket i sin tur leder till övergödning, ökad algblomning och 
syrebrist. Tungmetaller som ackumuleras i det ökande bottensedimentet kan 
spridas till fiskfaunan. I det här fallet ligger parkeringen i direkt anslutning 
till recipienten som redan är påverkad av föroreningar.  

Förslag på dagvattenlösning 

En dagvattenutredning har tidigare genomförts för planområdet och den nya 
parkeringen kommer att innebära en ökad belastning av näringsämnen och 
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vissa andra föroreningar, bland annat kommer kopparhalterna att öka något. 
Dock är mängderna av de olika föroreningar låga i förhållande till Skutens 
nuvarande belastning. Flera olika reningsåtgärder har utretts men på grund 
av placering, begränsad tillgång till ytor samt otillräcklig lutning är det inte 
ekonomisk rimligt att få till en reningsanläggning som tar bort alla förore-
ningar inom detaljplaneområdet. Kommunen kommer att göra en miljökom-
pensation utanför planområdet, för att möjliggöra detta måste miljöutred-
ningen som ska utföras för Skutbosjön vara färdigställd.   

Inom planområdet ska en oljeavskiljare anläggas för att ta hand om eventu-
ella läckage eller liknande från fordon. Parkeringsytorna kommer att ha en 
lutning mot den gräsyta som finns centralt mellan parkeringsytorna. Vattnet 
rinner ner i kupolbrunnar och sedan vidare till oljeavskiljaren. Efter oljeav-
skiljaren kommer vattnet att rinna ut i Lillsjöbäcken som sedan rinner ut i 
Skutbosjön. Det är en lösning som minskar andelen förorenat dagvatten 
jämfört med nuläget.  

Genomförandefrågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under ge-
nomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt detaljpla-
nen. Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast 
om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, 
vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fas-
tighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

Ansvarsfördelning 

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats. Kommunen ansvarar för 
att gator och gång-/cykelvägar anläggs, byggs om och på annat sätt iord-
ningställs på det sätt som framgår av detaljplanen. Kommunen ansvarar 
också för drift och underhåll. 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvat-
ten. Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna, och är ansvarigt för att vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar byggs ut i området samt ansvarar för drift och underhåll 
fram till anvisad anslutningspunkt.  

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Ac-
cess AB är huvudman för telenätet. 

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och an-
svarar för anläggning samt drift och underhåll.  
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Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess ut-
byggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastig-
het. 

Fastighetsägaren ansvarar för detaljplanens genomförande inom kvarters-
mark genom att fastigheten utformas och bebyggs enligt detaljplanen. Fas-
tighetsägaren ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvarters-
mark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning. Fastig-
hetsägaren ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vatten 
och avlopp, fjärrvärme, el, tele etc. om anslutning är aktuell. 

Kommunen ansvarar för att en kompensationsåtgärd som är till förmån för 
Skuten utreds och genomförs.  

Genomförandeorganisation 

Genomförande och samordning 

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs kom-
mun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och all-
männa ledningar. Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska 
kontrollen av VA-ledningar och dagvattenledningar inom allmän platsmark. 

Mark- och avtalsfrågor 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsplaneringsenheten. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 
Lantmäteriet i Linköping. 

Bygglov/ anmälan 

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov lämnas till Finspångs kom-
mun, Bygg- och miljöenheten. Till Bygg- och miljöenheten lämnas även 
anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta be-
ställs hos Bygg- och miljöenheten. 

Genomförande inom allmän plats 

Ombyggnaden kan starta när detaljplanen vunnit laga kraft och projekte-
ringen är genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att hand-
las upp enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Vid detaljprojektering av ombyggnad ska samordning ske med respektive 
ledningshavare för el, tele och fjärrvärme inom området. 

Genomförande inom kvartersmark 

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 
startbesked tagits. 
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Strandskydd 

I gällande plan är strandskyddet upphävt med hänvisning till särskilda skäl 
enligt 7 kap 18 c § miljöbalken. Sedan första juli 2009 gäller dock strand-
skyddsbestämmelser som innebär att strandskyddet återinträder i samband 
med att en detaljplan ersätts med en ny. Vilket innebär att hela planområdet 
omfattas av strandskydd från Lillsjöbäcken (100 meter). Strandskyddet upp-
hävs därav på nytt för parkeringsytan. Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 
miljöbalken åberopas punkt 5; Området behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
I närområdet finns ingen annan placering som kan anses vara rimlig samt att 
parkeringen är en infrastrukturanläggning som anses vara ett angeläget in-
tresse från allmänheten gör att med detta särskilda skäl så kan strandskyddet 
upphävas för parkeringsytan. Denna infrastrukturanläggning kommer att ge 
långsiktiga fördelar för samhället då man möjliggör för en parkeringsyta 
strax utanför stadskärnan och därmed ökar tillgängligheten till centrum, 
samt att biltrafik på centrum kan minskas då det finns parkeringsplatser i 
nära anslutning.  

När man kollar runt om i Finspång tätort finns det ingen annan lokalisering 
som har den ytan som krävs för att få till lika många parkeringsplatser. Åt-
minstone inte som kan anses vara rimlig då det krävs en relativ närhet till 
centrumområdet och vårdcentrumet. Det område som skulle kunna användas 
för att uppfylla detta syfte är stationsområdet bredvid Curt Nicolin Gymna-
siet och Bergska skolan. Dock kvarstår strandskyddsproblematiken då man 
kommer att behöva upphäva strandskyddet gentemot Skuten istället för Lill-
sjöbäcken. Utöver stationsområdet finns det inga platser i närområdet som 
kan anses vara rimliga. Viktigt är att parkeringen lokaliseras där den gör 
mest samhällsnytta och där det är rimligt att lokalisera den. Kommunens 
samlade bedömning är att detta är den enda rimliga lokaliseringen för att 
uppnå de målen och därefter åberopas också punkt 5 för att upphäva strand-
skyddet på den planerade parkeringsytan.  

Upphävandet av strandskyddet strider inte mot dess syften. Det vill säga 
allmänhetens tillgång till området försämras inte och livsvillkoren för växt- 
och djurlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt. Längsmed bäcken finns 
inga naturvärden som är av nämnvärt värde, och parkeringen som lämpar sig 
till allmänheten kommer i framtiden att fortsatt vara allemansrättsligt till-
gänglig.  

 

Preliminär tidplan 

Samråd om detaljplan Kvartal 4 2019 

Granskning av detaljplan Kvartal 1 2020 

Antagande av detaljplan Kvartal 2 2020  
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Tekniska frågor 

Gata, park mm 

Detaljerad utformning av gatumark inom planområdet studeras vidare vid 
projektering. 

Parkering 

Cirka 20 parkeringsplatser tillkommer.  

Vatten och avlopp 

Området kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet om behov 
uppstår. 

Dagvatten 

Fastighetsägare är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna fas-
tigheten. Detaljplanearbetet samt genomförandedelen bör fortgå parallellt 
med framtagandet av miljöutredningen för Skutbosjön och den kompensat-
ionsåtgärd som kommer att bli aktuell utifrån utredningen.  
 

El, energi, tele mm 

El- och teleledningar finns inom området. Detaljplanen medger markreser-
vat för allmännyttiga underjordiska ledningar samt flytt av e-område för el-
skåp.  

Kompensationsåtgärder 

Kompensationsåtgärder ska genomföras i Skuten efter det att utredningen i 
sjön är klar och det kan fastställas vilken åtgärd som ska genomföras. De-
taljplanearbetet ska fortgå för att under tiden kunna tillgodose det parke-
ringsbehov som finns i området.  

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Avtal 

Markavtal kommer upprättas mellan Finspångs kommun och Finspångs tek-
niska verk för åtkomst till marken för underhåll. Ett generellt avtal finns 
även mellan kommunen och Finspångs tekniska verk för alla ledningar inom 
kommunen.  

Kvartersmark 

Detaljplanen innebär att allmän platsmark kommer att övergå till kvarters-
mark för del av fastighet Högby 1:2. 
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Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsäga-
ren. Åtgärder som berör en enskild fastighet, till exempel avstyckning, kan 
endast sökas av fastighetsägaren. 

Ekonomiska frågor 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Intäkter i form av uthyrning av parkeringsplatser möjliggörs vid ett genom-
förande av detaljplanen.   

Allmän plats, kostnader och finansiering 

På allmän plats ska marken användas likt befintligt. Därför tillkommer inga 
kostnader på allmän plats som det ser ut i dagsläget.  
 
Driftskostnader 

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar inom detaljplanen 
bekostas med skattemedel. 

Vatten/avlopp, el/energi, tele mm 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ända-
mål av ledningsägare och operatörer. 

Bygglov, anmälan och planavgift 

Kommunen tar ut avgifter för lov och anmälan enligt gällande taxa. 

Planavgifter regleras i samband med kommunens markförsäljningar. För 
övrig befintlig bebyggelse tas planavgifter ut i samband med bygglov. 
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Deltagande i planarbetet 

Tjänstemän 

Filip Ardryd  Planarkitekt Samhällsplaneringsenheten  

Konsulter 

Tobias Noborn Radar arkitektur och planering AB 
Hilda Hallén  Radar arkitektur och planering AB 

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Filip Ardryd 
Planförfattare 
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Checklista för undersökning om bety-

dande miljöpåverkan detaljplaner 

Datum: 2019-10-11 
Dnr.: KS 2018.1274 

1 (8) 

 

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 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och miljö-

balkens MKB-förordning 

 
Planens beteckning Detaljplan för Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2 
Planens syfte och lo-

kalisering 
Syftet med planen är att tillgodose ett ökat parkeringsbehov i centrala 
Finspång. Vidare möjliggör detaljplanen att befintlig parkeringsyta 
övergår från allmänplats till kvartersmark med syftet att säkerställa 
att Finspångs kommun kan hyra ut parkeringsplatser i centralt läge. 
 

Förhållande till andra 

planer 
Området omfattas av gällande detaljplan för parkering och bostäder i 
Finspångs centrum. Del av Högby 1:2 m fl (DP 265), laga kraft 2014-
03-07. Detaljplanen anger allmän plats parkering (P-PLATS), genom-
förandetiden upphörde att gälla 2019-03-08. 

  
Tidigare miljöutred-

ningar inventeringar 
Inom ramen för planarbetet med gällande plan gjordes 2012 en be-
hovsbedömning.  

Kommunens bedömning 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva genomföras. 

Bifogad checklista och övriga indikatorer utgör bedömningsgrunder.  
 
Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas. Inom ramen för 
planarbetet pågår arbete med att ta fram lösning för dagvattenhantering samt eventuell kompen-
sationsåtgärd för att säkerställa att ett genomförande av planförslaget inte medför en negativ på-
verkan på vattenförekomster i kommunen. 
 
Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen  
eller i särskild MKB. 
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Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan 
Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens be-
stämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument ut-
värderas eller kommenteras.  
 
Förordnanden, skydd och till-

ståndskrav 
- som alltid ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Ja Nej Kommentarer/kunskapsläge 

Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet 

som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även 

tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande 
risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.) 

 X  

Omfattar planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som nämns i 3 § eller bilaga 3 Fo 

(1998:905) om MKB. 

 X  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd för vattenverksam-

het eller markavvattning enligt 11 kap miljöbal-

ken? 

 X  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd eller dispens enligt 

7 kap 28 a (Natura 2000) i miljöbalken? 

 X  

Riskerar planen/ändringen att bidra till att en 

miljökvalitetsnorm överskrids i eller utanför 

planområdet? 

 X  

 
Om ja på någon punkt leder detta alltid till BMP och att miljöbedömning skall göras enligt mil-
jöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen medger 
har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att genomföran-
det av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan medges. Kom-
munen har dock alltid möjligheten att göra ett avsteg om det uppenbart kan motiveras med stöd 
av kriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB-förordningen. Denna möjlighet skall dock nyttjas ytterst 
restriktivt.  
 
Kriterierna och orsakerna till det beror på lagstiftningens utformning och därigenom lagstiftarens 
presumtiva bedömningar. Konsekvensen om avsteget ogillas kan innebära gillade överklaganden 
och därmed väsentliga förseningar och fördyrade omkostnader.   
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Bedömningsgrunder enligt kriterierna i MKB-förordningens bi-

laga 2 och 4 

 
Risk för inverkan leder till att faktorn ska behandlas och utredas i planbeskrivningen. Risk för 
betydande påverkan leder till att faktorn dessutom skall behandlas i miljöbedömning. 
 
Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Befolkning 

Sammanhängande grönstråk 

och grönytor i tätort. 
X    

Rekreationsområde X    
Tyst/ostörd miljö X    
Barriäreffekter X    
Social miljö som aktivitets-

plats, träffpunkter, förenings-

liv 

X    

Trygghet i utemiljöer X    
Kulturmiljö X    
     
     
Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 

risk för dricksvattenbrunnar 
X    

Skredrisk X    
Översvämningsrisk X    
Lokalklimat X    
Ljusförhållanden X    
Radon i mark X   Finspång kommuns generella inställning är att all byggnat-

ion ska genomföras radonsäkert. 
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Gifter i miljön och markför-

oreningar 
 X  Uppschaktad jord från området som lämnar områ-

det bedöms inte som rena, utan som potentiellt för-

orenad och ska transporteras till mottagningsanlägg-

ning som har tillstånd att ta emot dessa massor. Om 

uppschaktad jord ska återanvändas inom området 

bör provtagning av jorden göras för att grundligt 

undersöka föroreningsbilden. 

 

Buller från omgivning och till 

omgivning 
X  60 

LAeq,24h  

 

 70 

LAeq,24h 
70 
LAmax,24 

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och 

vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-

plats om en sådan ska anordnas i anslutning till bygg-

naden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader 

om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid 

fasad är istället 65 dBA. 

  

Buller vid fasad? X  60 

LAeq,24h  

 

 Den beräknade ökningen av biltrafik till parkerings-

platsen bedöms inte påverka bullernivån till den grad 

att boendekvaliteten i området försämras för närlig-

gande befintliga bostadshus. Hastigheten hos trafik 

till och från parkeringsplatsen är låg. 

EMF/strålning X     
Mängden av hälsofarliga äm-

nen i luft (verksamheter, tra-

fik, uppvärmning, partiklar, 

lukt, allergener etc) 

X   Till följd av en viss ökning av biltrafiken i området 

kan mängden av hälsofarliga ämnen i luften öka nå-

got. Denna eventuella ökning bedöms inte medföra 

risk för att miljökvalitetsnormer överskrids.  

Mängden hälsofarliga ämnen i 

vatten 
X    

Olycksrisk - farligt gods och 

farliga ämnen. 
X    

Olycksrisk - trafiksäkerhet X    
Trafiksituationen inom och 

utom planområdet 
 X  Planen beräknas medföra viss ökning av biltrafik till 

och från området. Finnvedsvägen bedöms vara av 

god standard och klara av en ökning av trafiken i 

området. För att säkerställa en god trafiklösning och 

undvika trafikköer föreslås breddning av en del av 

tillfarten från de Wijks väg och fram till parkeringen i 

söder. 
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Kommer detaljplanen att ge 

upphov till betydande ökning 

av fordonstrafik 

X   Planen beräknas medför viss ökning av biltrafik till 

och från området eftersom antalet parkeringsplatser 

ökar. 

Mark, vatten och Miljö 

Geologi/hydrologi (nivå, rikt-

ning tillgång) 
X    

Alstrande av föroreningar till 

mark 
X    

Grundvatten (kvalité) X    
Ytvatten (nivå, riktning, till-

gång kvalité) 
 X  Planförslaget har påverkan på dagvattenflöden inom 

planområdet. Sjön Glan är slutrecipient och har i 

dagsläget otillfredsställande status. Arbete pågår 

med att ta fram lösning för dagvattenhantering samt 

ev. kompensationsåtgärd för att säkerställa att ett 

genomförande av planförslaget inte medför en nega-

tiv påverkan på vattenförekomster i kommunen. 

     
Naturmiljö och vattenmiljö 

Skyddsvärd naturmiljö X    
Kända skyddsvärda arter X    
Speciella särdrag i naturmil-

jön och vattenmiljön och 

sammansättningen av 

växt/djurarter. 

X    

Rödlistad eller hotad 

växt/djurart  
X    

Möjligheten för flora och 

fauna att röra sig mellan olika 

områden. 

X    

 

Hushållning med resurser 

Alstringen av avfall X    
Landskaps-/ stadsbild X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Nyttjandet av befintlig infra-

struktur, (el, tele, väg, värme, 

VA, etc.)  

 Helt 

 

Delvis 

 

Inte 
alls    

 

Planen säkerställer parkeringsplats på mark som 

redan i dag medger parkering. Placering av område 

för transformatorstation planeras flyttas. Hänsyn till 

befintliga ledningar behöver tas vid schaktning och 

genomförande av planen och vid planering av u-

område. 

X   

Nyttjandet av befintliga bygg-

nader 
X   Planen innehåller ingen befintlig bebyggelse. 

Nyttjandet av närliggande 

service, (lokaltrafik, affär, 

fritidsanl. etc.)  

X    

Fastighetsnära källsortering  X    

Människors möjlighet att gå 

eller cykla som mest ration-

ella färdsätt. 

X    

Möjlighet att nyttja odlingsbar 

mark 
X    

Sammanhängande orört 

markområde. 
X    

Riksintressen 

MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-

den 

X    

MB 3 kap 3 § 

-om särskilt känsliga områden ur 

ekologisk synpunkt 

X    

MB 3 kap 4 § 

- om jord- och skogsbruk 

X    

MB 3 kap 5 § 

- om yrkesfisket, rennäringen och 

vattenbruket 

X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

MB 3 kap 6 § 

- om Naturvärden, kulturvärden 
grönområden i tätort och friluftslivet 

X    

MB 3 kap 8 § 

- om områden lämpliga för vissa 
anläggningar. 

X    

MB 3 kap 9 § 

- om totalförsvarets behov 

X    

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Ger planen förutsättningar till 

miljöfarlig verksamhet? 
 X  

Kan planen reglera miljöfar-

liga verksamheten? Alternativ 

reglera skyddsåtgärder som minime-

rar störning eller påverkansnivån? 

 X  

Påverkar planen byggnads-

minne, fornminne, världsarv 

etc? 

 X  

Innebär planen komplette-

ringsbebyggelse eller förtät-

ning av tätorten? 

 X Planen säkerställer parkeringsplats på mark som redan i dag 

medger parkering. 

 
Negativ påverkan miljömålen Ja Nej Kommentar/kunskapsläge 

 

 

Frisk Luft  X  
Grundvatten av god kvalité  X  
Levande sjöar och vattendrag  X  
Myllrande våtmarker  X  
Ingen övergödning  X  
Bara naturlig försurning  X  
Levande skogar  X  
Ett rikt odlingslandskap  X  
God bebyggd miljö  X  
Giftfri miljö  X  
Säker strålmiljö  X  
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Skyddade ozonskikt  X  
Begränsad klimatpåverkan  X  
Ett rikt växt och djurliv  X  
 
 
 
Upprättad av 
Planarkitekt: Hilda Hallén, Filip Ardryd 
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 Dnr. KS.2018.1274 
Fastighetsförteckning 
Datum: 10/2–2020 

1 (2)

 

 

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 

Detaljplan för parkering Lillsjöbäcken, del av 

fastigheten Högby 1:2 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Högby 1:2 Finspångs kommun 

 

TOMTRÄTTSHAVARE INOM PLANOMRÅDET 

Högby 1:2 Finspångs kommun 

 

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Allmän väg Finspångs kommun 

 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Högby 1:2 

Högby 1:13 

Högby 1:14 

Högby 1:15 

Högby 1:16 

Högby 1:17 

Högby 1:17 

Järnvägen 15 

 

Järnvägen 17 

Järnvägen 21 

Nyhem 1:2 

Finspångs kommun 

Björke fastigheter AB, Granitvägen 4 

Björke fastigheter AB, Granitvägen 4 

Finspångs kommun 

Finspångs kommun 

Leif Ganfalk, De Wijks väg 25 

Anna Nilsson, De Wijks väg 25 

Bostadsrättsföreningen Näcken i Finspång, Kal-
kugnsvägen 16 

Vallonbygden AB, Box 30 

Finspångs kommun 

Finspångs kommun 
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Samhällsplaneringsenheten 

Filip Ardryd 
Planförfattare 
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Marika Östemar 

2020-01-09  1 (2)  
Dnr KS.2017.1130  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Antagande av detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205. 
 
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att använda fastigheten 
Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort för hotell och bostäder. 
 
Dagens markanvändning inom planområdet är bostäder. Fastigheten är 
bebyggd med en bostadsbyggnad. Tillfart till aktuell fastighet sker via 
Metallvägen. 
 
Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande 
miljöpåverkan. 
 
Samråd och granskning 

Samråd av detaljplanen genomfördes under tiden 1 juni till 15 augusti 2018. 
Granskning av detaljplanen genomfördes under tiden 27 maj till 17 juni 2019. 
 
Under samråds- och granskningsskede har berörda grannar (sakägare) och övriga 
remissinstanser haft synpunkter på i huvudsak användningen, kulturhistoriska 
värden, störningar från ny byggnad i form av ljud, insyn och skuggningseffekter 
samt markföroreningar.  
 
Till granskningsskedet justerades planförslaget med bland annat följande: tillåta 
bostadsanvändning, högsta byggnadshöjd sattes till 7,2 meter samt att mark som 
inte får förses med byggnad utökades på tomtens södra sida (mot villorna). 
 
Planhandlingarna har efter granskningsskedet endast justerats redaktionellt. 
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Marika Östemar 

2020-01-09  2 (2)  

Dnr KS.2017.1130  

  

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att 
besluta: 

1. Att anta detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205, i enlighet med 5 kap. 
27 § plan- och bygglagen. 

 
 
Bilagor: 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 
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 Dnr KS.2017.1130 
Fastighetsförteckning 
Datum 2020-01-09 

1 (3)

 

 

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 

Detaljplan för 

Detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205, hotell 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standard förfarande 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Fastighetsbeteckning 

Rejmyre 1:205 

Ägare/innehavare, adress 

Lennart Hammarlund  
Metallvägen 9 
61271 Rejmyre 

 

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Gemensamhetsanläggning Rejmyre ga:8. Rejmyre vägsamfällighet 

 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Fastighetsbeteckning  Ägare/innehavare, adress 

Rejmyre 1:171 

 

Ingrid Margareta Höglander 
Metallvägen 11 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:176 

 

Mikael Torstensson 
Kristallvägen 12 
61271 Rejmyre 
 
Mari Steen 
Glasbruksvägen 10 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:177 

 

Per Carlsson 
Kristallvägen 10 
61271 Rejmyre 
 
Carina Carlson 
Kristallvägen 10  
61271 Rejmyre 
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 Sid 2 (3)
 

 

 
Rejmyre 1:287 

 

Sven Åke Simonsen 
Kristallvägen 8 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:181 

 

Johanna Bergman 
Kristallvägen 6 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:180 

 

Eva Kiusalaas 
Kristallvägen 4 
61271 Rejmyre 
 
Tomas Kiusalaas 
Kristallvägen 4 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:174 

 

Zouhair Smida 
Kristallvägen 2 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:196  

 

Aina Irene Steen 
Glasbruksvägen 10 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:30 

 

Sven-Erik Steen 
Glasbruksvägen 10  
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:29 

 

Ingela Claesson 
Sedelvägen 22, lgh 1302 
12932 Hägersten 
 
Richard Johansson Dolk 
Elsa Beskows gata 19, lgh 1302 
12955 Hägersten 
 

Rejmyre 1:26 

Rejmyre 1:66 

 

Björn Karlsson 
Gravörvägen 20 
61271 Rejmyre 
 
Josefine Karlsson 
Gravörvägen 20 
61271 Rejmyre 
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 Sid 3 (3)
 

 

 
Rejmyre 1:67 

Rejmyre 1:64 

 

Anna-Karin Gustafsson Vettergren 
Glasbruksvägen 3 
61271 Rejmyre 
 
Kenneth Vettergren 
Glasbruksvägen 3 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:49 

 

Torbjörn Thalinsson 
Ymergatan 19 
75325 Uppsala 
 
Lars Thalinsson 
Linsenhunnsvägen 17, Sjöstugan 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:23 

 

Iris Barbro Suneke 
Glasbruksvägen 7 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:63 

 

Eric Lövkvist 
Glasbruksvägen 9 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:283 

 

Japap AB 
c/o Ronnie Maxe 
Gravörvägen 15 
61271 Rejmyre 
 

Rejmyre 1:167 Finspångs kommun 
Att: Fredrik Björkman 
61280 Finspång 

 

SAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Fastighetsbeteckning 

Rejmyre GA:8 

Ägare/innehavare, adress 

Rejmyre vägförening 
Tallbacksvägen 17 
61271 Rejmyre 
 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 
Marika Östemar 
Planarkitekt 
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Detaljplan för 
 
Rejmyre 1:205  

Finspångs kommun 

 Planbeskrivning  

 
     

Dnr KS.2017.1130 

Datum 2019-04-29 

Antagandehandling 

 

Antagen 20XX-XX-XX 

Laga kraft 20XX-XX-XX 

DPXXX 
 

Glasbruksvägen (Länsväg 1175) 

Finspångsvägen (Länsväg 1173) 
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D E T A L J P L A N  F Ö R   

Rejmyre 1:205 

Finspångs kommun 

 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se
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Granskningshandlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

 Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (detta dokument) 

 Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:1000 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

 Fastighetsförteckning (finns på samhällsplaneringsenheten) 

Bilaga: Behovsbedömning  

Planens syfte och huvuddrag 

En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur 
miljön avses att förändras eller bevaras. 

Syftet med planen är att utreda möjligheten att använda fastigheten Rejmyre 
1:205 inom Rejmyre tätort för hotell, bostäder.  

Dagens markanvändning inom planområdet är bostäder. Fastigheten är 
bebyggd med en bostadsbyggnad.  

Tillfart till aktuell fastighet sker via Metallvägen.  

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande 
miljöpåverkan. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. Planområdet omfattas inte av något 
riksintresse.  

Kapitel 5 i Miljöbalken. Planen bedöms inte överskrida några 
miljökvalitetsnormer.  

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. 
Luftkvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i 
samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som 
regleras är kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 
10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.  
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Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där 
samverkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för 
utomhusluft. SMHI:s program Simair används för beräkningar. I likhet med 
föregående år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon 
risk att MKN överskrids för något ämne.1 

MKN vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. 
Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss 
tidpunkt. 

Inga sjöar eller vattendrag finns i närheten till planområdet. Närmsta sjö 
som finns utpekad i VISS (Vatteninformationssystem i Sverige) är Hunn, ca 
700 m från planområdet. MKN för vatten för Hunn har enligt senaste 
klassningen "god ekologisk status" enligt VISS.  

Planförslaget bedöms inte påverka MKN för vattenmiljön på ett negativt 
sätt. Dagvattnet inom planområdet bör om möjligt fördröjas lokalt.  

Plandata 

Lägesbestämning 

 

Planområdets avgränsing (fastigheten Rejmyre 1:205) 

Planområdet ligger i östra delen av tätorten Rejmyre. I öster, väster och 
söder avgränsas planområdet av bostadstomter och i norr av Metallvägen.  

                                                 
1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. 
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Planområdet är ca 4000 m2 stort. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Rejmyre 1:205 som berörs är i privat ägo. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

Gällande översiktsplan för Finspångs kommun – ”Framtiden finns i 
Finspång” - antogs 2011-11-23 av kommunfullmäktige. 

I översiktsplanen från 2011 anges inga särskilda riktlinjer, utan aktuellt 
område ingår i beteckningen ”Planlagda områden” (områden med 
detaljplan eller områdesbestämmelser).   

 

Utsnitt ur gällande översiktsplan. Aktuellt planområde inom rosa ring. 

Översiktsplanen är därefter aktualitetprövad och beslutad av 
kommunfullmäktige 2016-01-27, Kf § 8. Ingen förändring föreslogs för 
planområdet i samband med aktualitetsprövningen. 

Aktuell planläggning får därmed anses ej strida emot gällande översiktsplan.  
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Detaljplaner 

  

Utsnitt ur gällande detaljplan. 

Planområdet är planlagt sedan tidigare. Gällande detaljplan ”B40” 
fastställdes av Länsstyrelsen 1968-12-30. För fastigheten Rejmyre 1:205 
gäller ”BF, Område för bostadsändamål, fristående hus” i gällande 
detaljplan.  

Enligt gällande plan får en huvudbyggnad samt ett uthus uppföras till en 
sammanlagd byggnadsarea om 175 m2. Vidare tillåts två våningar för 
huvudbyggnad, till en byggnadshöjd av 7,2 m. Vind får ej inredas. 

Strandskydd 

Planområdet ligger ej nära någon sjö eller vattendrag och omfattas därmed 
ej av strandskydd. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas då en 
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Metallvägen 
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Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 
utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av 
detaljplanen för aktuellt planområde har i behovsbedömningen konstaterats 
att det inte föreligger betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvens-
beskrivning har därför inte upprättats.  

Andra förordnanden mm 

Aktuellt planområde, inklusive hela orten med omgivning, omfattas av 
vattenskyddsområde för sjön Hunn (planområdet ligger inom sekundär zon). 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-12 att ge samhällsplaneringsenheten i 
uppdrag att upprätta detaljplan för aktuell fastighet i Rejmyre. 

Förutsättningar och förändringar 

Natur 

Mark- och vegetation 

Planområdet utgörs av en större bostadstomt. Marken sänker sig successivt 
från sydväst från drygt 58 m ö h till ca 54 m ö h vid Metallvägen i norr. En 
mindre kulle finns i sydvästra hörnet av tomten. Några större träd samt 
buskar finns på tomten. På senare år har ett antal träd tagits ned på tomten. 

Ingen klassad eller skyddad natur finns inom planområdet. Planförslaget bör 
därmed inte innebära någon påverkan för djur- och växtlivet i området. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta är det främst sandig morän södra delen av tomten 
och postglacial silt norra delen av tomten. I sydöstra hörnet av tomten är det 
glacial silt enligt samma karta. 

Viss del av området är bebyggd med bostadshus. Någon geoteknisk 
undersökning har ej gjorts i samband med planarbetet. Någon geoteknisk 
utredning bedöms inte nödvändig för detaljplanen, utan utreds i samband 
med bygglov. Det är exploatörens ansvar att genomföra en detaljerad 
geoteknisk undersökning.   

Kulturmiljö 

Kulturmiljö och fornlämningar 

Rejmyre tätort, ej avgränsad tätortsmiljö, är av regionalt intresse för 
kulturmiljövården och finns redovisat i NATUR & KULTUR - miljöer i 
Östergötland, Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Länsstyrelsen, 
1983.  

Nämnda rapport anger följande för Rejmyre (beteckning ”K9 Rejmyre, 
Skedevi socken”): Orten Rejmyre har bildats kring glasbruket som fick sina 
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privilegier år 1810. Bostadshusen lades i anslutning till bruket utmed en 
bruksgata. Bruksherrgården med sina två flyglar samt ett par arbetar-
bostäder, flerfamiljshus i 2 ½ plan under sadeltak, finns bevarade från 
brukets tillkomsttid. En tidig byggnad är också kyrkan som började byggas 
1837. I den övriga bebyggelsen, bl a med skola (1898), affär och 
restaurang, finns många hus från 1800-talets andra hälft. Från tiden innan 
glasbruket härrör ”Grindstugan”, en 1700-tals enkelstuga. Trots att äldre 
hyttor saknas och att ny- och ombyggnader skett bland den omgivande 
bebyggelsen har en särprägel av bruksmiljö bevarats, vars historiska 
framväxt det är möjligt att följa. 
 
Inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde bör beröras utifrån ovan 
redovisat. 

 
Utsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram från 2015. 

Vidare har ett kulturmiljöprogram, ”Program för kulturmiljövård i 
Finspångs kommun”, Finspångs kommun, 2015, upprättats. Inga 
kulturmiljöer/-byggnader inom eller i direkt anslutning till planområdet 
finns redovisade i programmet. Till närmsta utpekade byggnad, 
Glasbruksvägen 13 (affärsbyggnad), är avståndet ca 80 m. Till kyrkan är det 
drygt 300 m, och till kyrkomiljö i övrigt (med bl a församlingshemmet) är 
det ca 200 m.  

Ingen påverkan på byggnader av kulturvärde utifrån kommunens 
kulturmiljöprogram bör därmed ske.  

Vidare omfattas byggnaden inte av någon skydds- eller varsamhets-
bestämmelse eller liknande i gällande detaljplan. 

Planområde 
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Östergötlands Museum anser, enligt yttrande i samrådsskedet, att det finns 
ett kulturhistoriskt/samhällshistoriskt värde i byggnadens ursprung som 
pensionärshem och att det utgör en del av Rejmyres historiska framväxt. 
Museet ser gärna att den ursprungliga byggnaden bevaras, vilket skulle vara 
positivt ur kulturhistorisk synpunkt. Vidare uttrycker museet att när det 
gäller utformningen av de nya byggnadsdelarna är materialval och 
färgsättning viktiga, så hotellet kan bli en byggnad som dominerar 
omgivningen. Sammantaget är dock kommunens bedömning är att det inte 
finns behov av att införa skydds- eller varsamhetsbestämmelse i nu aktuell 
plan. 

Ingen registrerad fornlämning finns inom planområdet. Närmsta 
fornlämning är ca 150 m åt sydväst. 

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 
Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis 
tillkallas. 

Bebyggelseområden 

Allmänt 
Inom tomten finns en byggnad i två våningar.  

Aktuell tomt är omgiven av bostadstomter med hus i 1-2 våningar (gällande 
detaljplan medger två våningar). 

Strax nordväst om planområdet finns en verksamhetsbyggnad som bland 
annat inrymmer en mindre verksamhet som tillverkar träemballage, en 
loppis samt gym (fastigheten Rejmyre 1:283). 

I nu upprättad detaljplan säkerställs mark för hotell samt bostäder 
(bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 § punkt 3).  

De 9 st omgivande tomterna till Rejmyre 1:205 har en genomsnittlig 
tomtstorlek på ca 1175 m2. De 9 st omgivande tomterna får bebyggas med 
170-175 m2, vilket genomsnittligt innebär att ca 15 % av en tomt får 
bebyggas. 

Planområdets tomt, Rejmyre 1:205, är 4002 m2 och mycket större än 
omgivande tomter i kvarteret. I nu upprättad detaljplan har införts en 
bestämmelse om att högst 600 m2 av tomten/planområdet får bebyggas. 
Byggnationen motsvarar 15 %. Detta innebär att aktuell tomt Rejmyre 1:205 
får bebyggas i likhet med genomsnittet för de 9 st omgivande tomterna, vad 
gäller byggnation i förhållande till tomtstorlek. Bestämmelse har införts på 
plankartan kring ovan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1). 

Med byggnadsarea (BYA) avses den area en byggnad upptar på marken 
inklusive utkragande byggnadsdelar, taksprång, balkonger, burspråk, 
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skärmtak etc, som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande 
mark.  

I nu upprättad plan införs planbestämmelse om en högsta byggnadshöjd om 
7,2 m i likhet med gällande detaljplan för omgivande tomter (bestämmelse 
enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1). 

Bestämmelse om högsta takvinkel 45 grader införs i nu upprättad detaljplan 
(bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1). Planen ger 
möjlighet till att inreda vind. 

Vidare införs s k ”prickmark”, mark som inte får förses med byggnader, på 
ett större område på tomtens södra sida (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § 
punkt 1 eller 16 § punkt 1). Med utökad prickmark på södra sidan innebär 
det ett större avstånd mellan möjlig byggnation och tomter söder/sydöst om 
Rejmyre 1:205. Detta ger mindre skuggpåverkan mm för omgivningen. 

 

Illustration, exempel på utformning.  
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Illustration, exempel på utformning. Vy från nordväst.  

Illustrationen ovan, som är ett exempel på utformning, visar möjlig 
hotellbyggnad. Planerat projekt innebär ett hotell med bland annat 
uthyrningsrum, restaurang, kök och altan.  

Offentlig och kommersiell service 

Distriktssköterskemottagningen i Rejmyre finns i Berggårdens vårdboende. 
Barnomsorg och grundskola F-6 finns på orten. 

I Rejmyre finns bland annat dagligvarubutik (inklusive ombud för apotek), 
bensinstation samt ett par matserveringar. Vidare finns glas- och 
hantverksby med butiker, café mm i orten. 

Tillgänglighet 

Tomten sluttar svagt åt Metallvägen i norr. Tillgängligheten till och inom 
områdets kvartersmark bedöms som relativt god för rörelsehindrade. 
Tillgängligheten inom byggnaderna och kvartersmarken prövas i detalj i 
bygglovskedet. Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR, 
Boverkets Byggregler. 

Trygghetsaspekter 

Planområdet ligger inom Rejmyre tätort, ett samhälle med knappt 900 
invånare. Området ligger i anslutning till ett bebyggt bostadsområde, vilket 
är en trygghet. Gatorna i kvarteret är belysta. 

Planområdet ligger relativt nära diverse service i orten. Busshållplats finns 
ca 300 m från planområdet.  

Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som 
vacker och trivsam. Trygg miljö genom bland annat medveten placering av 
byggnader/ entréer och god belysning bör eftersträvas i det fortsatta arbetet. 
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Utemiljö, lek och rekreation 

Planområdet innehåller ingen befintlig organiserad yta för lek och 
rekreation. Större skogs-/ naturområden, fotbollsplaner, motionsspår mm 
finns i närheten.  

Gator och trafik 

Gatunät, trafikalstring 

Allmänt 
Mellan Finspång och Rejmyre leder Finspångsvägen, länsväg 1173. 
Trafiken uppgick till 1500 fordonsrörelser/år enligt Trafikverkets webbsida 
(mätår 2016). Genom Rejmyre leder Glasbruksvägen, länsväg 1175. 
Trafiken uppgick till 600 fordonsrörelser/år enligt Trafikverkets webbsida 
(mätår 2007). 

Planområdet är anslutet med Metallvägen, som i sin tur är ansluten med 
Glasbruksvägen. Det finns inga trafikuppgifter för Metallvägen, men 
uppskattningsvis har gatan ett par hundra fordonsrörelser/dygn, med tanke 
på att det finns några verksamheter (en mindre verksamhet som tillverkar 
träemballage, en loppis samt gym) samt ett antal bostadstomter som nyttjar 
gatan. 

Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på Metallvägen. Körbanans bredd är 5 
m förbi planområdet (vägområdets bredd är drygt 7 m), men varierar mellan 
4-5 meter närmast Glasbruksvägen.  

Metallvägen ligger inom kommunalägd mark, med enskild väghållare 
(vägsamfällighet). Gatorna i Rejmyre (förutom länsvägarna) ingår i 
vägsamfällighet. 

Ingen utpekad rekommenderad led för farligt gods finns i orten. 

Trafikalstring planerad hotellverksamhet 
Erfarenhetsbaserat är trafikalstringstalet 3 (antal personbilar till+från 
området per bilplats under ett medelvardagsdygn) för hotell-
/konferensverksamhet.  

I diverse projekt med hotellverksamhet i Sverige räknar man med att 0,8 
bilplatser/rum, inklusive anställda, behövs vad gäller parkeringsplatser. Se 
vidare angående beräkning av parkeringsbehov för hotell under rubriken 
Parkering, varutransporter. 

I nuläget är oklart hur många rum som kan komma att inrymmas i planerad 
hotellverksamhet i Rejmyre. Markägaren har angett att ca 28 rum kan vara 
ett rimligt antal.  

Nedan visas exempel med trafikalstring för 28 rum.  

Behov av antal parkeringsplatser: 22 parkeringsplatser om man utgår från ett 
behov av 0,8 bilplatser/rum (28*0,8=22 parkeringsplatser). 
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Trafikalstring: 66 fordonsrörelser/dygn genereras från planområdet, utifrån 
ovan erfarenhetsbaserade uppgifter med totalt 3 resor till+från 
hotellverksamhet (22*3=66 fordonsrörelser/dygn). 

Ovan gäller vid tillfällen/perioder med hög beläggning på hotellet. Även 
enstaka varutransporter varje dag uppstår.  

Avseende trafik till/från hotellet inklusive varutransporter bör grovt 
uppskattat ca 75 fordonsrörelser/dygn totalt alstras vid tillfällen/perioder 
med hög beläggning. 

Trafikalstring bostäder 
Om det istället för hotell blir bostäder inom planområdet bör trafikalstringen 
skilja sig något jämfört med för hotell. För bostäder kan man 
schablonmässigt räkna med 5 fordonsrörelser per dygn och hushåll. 
Uppskattningsvis kan ca 15 bostadslägenheter kunna tillkomma inom 
planområdet.  
 
Om planområdet bebyggs med enbart bostäder skulle ca 75 
fordonsrörelser/dygn genereras från planområdet. 
 

Slutsats 
En utveckling inom planområdet genererar ny trafik på Metallvägen. Enligt 
ovan bedömningar bör ca 75 fordonsrörelser/dygn kunna genereras vid såväl 
hotelländamål som vid bostadsändamål inom planområdet. Den trafikökning 
som bedöms ske från planområdet bör vara på en acceptabel nivå vad gäller 
trafiksäkerhet mm längs Metallvägen. 

Se även under rubriken Parkering, varutransporter.  

Om det blir hotell bedöms det som mest lämpligt att försöka styra trafik från 
Glasbruksvägen till Metallvägen fram till planområdet (jämfört med från 
Finspångsvägen via Sliparevägen mm fram till planområdet). En tydlig 
skyltning för detta bör anordnas.  

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelbana saknas i området. Trottoar finns i anslutning till 
planområdet, men saknas på ens sträcka av drygt 100 m närmast 
Glasbruksvägen. Även längs Glasbruksvägen saknas trottoar mot de centrala 
delarna av orten. 

Kollektivtrafik 

Busshållplats finns vid Glasbruksvägen nära fastigheten Rejmyre 1:59 
(nuvarande Rejmyre Buss & Resetjänst AB). Avståndet till hållplatsen via 
korsningen Metallvägen/Glasbruksvägen är ca 300 m.  
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Parkering, varutransporter 

För planområdet är inriktningen att parkering ska lösas inom fastigheten.  

Parkeringsbehov för eventuella bostäder, se nedan ruta. 

Ett parkeringsbehov för aktuell hotellverksamhet med besökande och 
anställda uppkommer med anledning av aktuell planering. Finspångs 
kommun har ingen parkeringsnorm.  

Jämförelse har gjorts med olika städers parkeringsnormer, för att 
erfarenhetsmässigt kunna bedöma parkeringsbehovet. Bl a kan nämnas att 
Malmö, Helsingborg, Kalmar m fl, har ett behovstal för hotellparkering i 
externa bilorienterade lägen motsvarande 25 bilplatser/1000 m2 BTA 
(bruttoarea) eller 0,8 bilplatser/rum, inklusive anställda.  

Hotell: Om det blir hotell behöver det i bygglovskedet klarläggas hur många 
rum som kan medges, något som bl a är avhängigt det antal parkerings-
platser som på ett lämpligt sätt kan anordnas inom tomten. Bedömningen är 
att 0,8 bilplatser/rum, inklusive anställda, är ett lämpligt behovstal vid en 
beräkning.  
 
Bostäder: 
Om det istället blir bostäder bedömer kommunen att 1,2 bilplatser per 
bostadslägenhet (inklusive besöksparkering) är lämpligt för planområdet. 
 
Även varuangöring behöver ske på tomten för kök-/restaurangdel vid 
hotelländamål. Tillfart sker via Metallvägen för all trafik. 

I första hand ska den egna fastigheten (Rejmyre 1:205) användas för 
vändning av större fordon. Vid behov kan, efter överenskommelse, avtal 
tecknas med fastighetsägare till Rejmyre 1:283, för tillåtelse till att vända 
med större fordon på nämnda tomt.  

Störningar och riskfrågor 

 

Buller, fordonstrafik 

Inledning 
En utveckling inom planområdet innebär trafikförändringar, vilket innebär 
att bullerfrågan behöver uppmärksammas.  

För hotell finns inga av riksdagen fastställda riktvärden avseende 
trafikbuller. Motivet är att det är ett boende där människor vistas en kortare 
tid. Däremot tillämpas inomhuskraven (samma riktvärde som för bostäder) 
för att förebygga sömnstörningar nattetid. Inomhus i utrymme för sömn, vila 
eller daglig samvaro, gäller riktvärdet ekvivalent nivå 30 dBA och maximal 
nivå nattetid 45 dBA. 
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Det bör inte innebära några problem att uppnå riktvärden enligt ovan. 
Planområdet ligger t ex inte vid någon större trafikerad väg.  

Vidare behöver uppmärksammas trafikbuller med hänsyn till bostäder som 
ligger i anslutning till aktuellt planområde. Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader, samt ändring av riktvärdena i förordning 
(2015:216) innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för bl 
a vägtrafik vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från vägar 
sammanfattningsvis inte överskrida; 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Dagens trafikmängd uppgår till uppskattningsvis ett par hundra 
fordonsrörelser/dygn. En utveckling inom planområdet genererar ny trafik 
på Metallvägen. Enligt tidigare resonemang bör ca 75 fordonsrörelser/dygn 
kunna tillkomma vid fullt utnyttjande. 

Bostäder längs Metallvägen 
Några få hus ligger längs Metallvägen mellan Glasbruksvägen och 
planområdet. Ett par hus ligger ca 12 m från vägmitt på Metallvägen. Den 
beräknade framtida trafiken bör erfarenhetsmässigt inte överskrida riktvärde 
ekvivalent nivå vid fasad (60 dBA) för dessa fåtal hus längs Metallvägen.  

För uteplatser bör den maximala nivån (70 dBA enligt riktvärde) och 
eventuellt även den ekvivalenta nivån (50 dBA enligt riktvärde) överskridas. 
Dock gäller dessa förutsättningar redan idag, med dagens trafikmängd. 

Vidare kan generellt följande sägas om buller. En ökning av ljudnivån måste 
uppgå till minst 3 dBA för att vara uppfattbar, vilket motsvarar en 
fördubbling av dagens trafikmängd vid vägtrafikbuller. (Källa: Buller i 
planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- 
och spårtrafik, Boverket februari 2008). Längs Metallvägen bör inte en 
fördubbling av trafikmängden ske med aktuell planering. 

Utifrån ovan bedöms inte området kring Metallvägen påverkas av 
bullernivåer på ett oacceptabelt sätt med anledning av föreslagen planering.  

Eventuella bostäder inom planområdet 
Ett avstånd på ca 12 m från vägmitt hålls till byggrätten inom planområdet. 
Erfarenhetsmässigt klaras den ekvivalenta nivån 60 dBA med god marginal 
med hastighetsbegränsningen 30 km/h samt de relativt låga trafikmängderna 
som förväntas passera planområdet. För nya bostäder kommer den 
maximala nivån om 70 dBA att överskridas vid eventuell uteplats närmast 
Metallvägen. En alternativ uteplats för respektive bostad bör därför placeras 
på södra sidan av fastigheten med tanke på eventuella störningar. Vidare kan 
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eventuella uteplatser vända mot Metallvägen delvis inglasas för att minska 
eventuella störningar. 

Med ovan åtgärder bör det gå att lösa eventuella störningar. Sammantaget 
bedöms planområdet inte beröras av bullernivåer på ett oacceptabelt sätt.  

Störningar, hotellverksamhet 

När det gäller eventuella störningar och olägenheter som kan uppkomma 
från planområdet så förutsätts att man uppträder med respekt gentemot 
grannar. Som vid all typ av verksamhet måste man hålla sig till lagar och 
förordningar samt visa respekt. Verksamhetsutövaren har här ett stort 
ansvar. Detta är inget som kan styras via detaljplan, utan är en 
ordningsfråga. 

Förorenad mark 

Inga kända föroreningar enligt inventeringsmetodiken MIFO finns inom 
planområdet.  

Närliggande fastighet Rejmyre 1:283 (verksamhetstomt i nordväst) anges i 
MIFO-inventeringen som potentiellt förorenad mark - riskklass 2 (stor risk). 
Beskrivningen är ”Ytbehandling av metaller, elektrolytiska/kemiska 
processer”. Detta är en tidigare ytbehandlingsindustri som har hanterat 
relativt stora mängder kemikalier, bland annat klorerade lösningsmedel, och 
genomfört ytbehandling med t.ex. koppar-, nickel- och zinkbad.  

Enligt uppgift från fastighetsägare till Rejmyre 1:205 finns inom aktuellt 
planområde en oljecistern nedgrävd vid södra sidan av byggnaden. 
Cisternen är fylld med sand. 

Vidare anges enligt uppgift att det finns risk för föroreningar generellt i 
Rejmyre, då det under årens lopp varit vanligt förekommande att material 
från glasbruket tagits till egen tomt för slipning mm.  

Generellt gäller att om en förorening upptäcks ska detta genast anmälas till 
tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadskontoret), miljöbalken, MB 10:11. 
I det fall det visar sig att en efterbehandling är nödvändig krävs anmälan 
enligt MB 9:6 samt enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, FMH 28 §. Vilken i sin tur kan kräva miljötekniska mark-
undersökningar.  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning inklusive grundvatten-
provtagning utfördes under sommaren 2019 av ÅF Infrastructure.  

I samband med denna undersökning konstaterades att verksamheten vid 
ytbehandlingsindustrin inte påverkat planområdet. 

I övrigt påträffades föroreningar i jord och en kompletterande 
miljöundersökning förordades. En kompletterande miljöundersökning 
utfördes därför under hösten 2019 av ÅF Infrastructure. 
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I den kompletterande miljöundersökningen påträffades halter över KM i en 
provpunkt för arsenik samt i en punkt för alifater. ÅF:s bedömning är att 
påträffade halter inte utgör någon nämnvärd hälso- eller miljörisk och kan 
därmed lämnas utan åtgärd. Kommunikation har därefter skett med 
kommunens miljöenhet samt med Länsstyrelsen. Inga ytterligare åtgärder 
har bedömts behövas kring nämnda förekomster enligt miljöenheten 
respektive Länsstyrelsen. 

Ny information från fastighetsägaren inkom under hösten angående att 
glasbruksslagg finns som markutfyllnad inom ett begränsat område i 
nordväst. Detta område har dock ej provtagits. 

ÅF rekommenderar att området för slaggutfyllnaden undersöks antingen 
innan framtida markarbeten utförs alternativt under en framtida 
markentreprenad och som en del av den tillhörande miljökontrollen som 
följer en sådan åtgärd. 

Dessutom att tillsynsmyndigheten behöver underrättas avseende de 
påträffade halterna samt avseende det område som pekats ut för 
slaggdeponering. Därtill att kommande markarbeten inom fastigheten är att 
betrakta som anmälningspliktig verksamhet. 

Kommunens miljöenhet anser att området med slagg inte ska hindra planen, 
men att grävarbeten på fastigheten är anmälningspliktigt. Även 
Länsstyrelsen instämmer med vikten av att anmälan krävs till tillsyns-
myndighet innan markarbeten utföres för att säkerställa korrekt hantering av 
eventuella föroreningar. 
 
Slutsats: 
Området med slaggutfyllnad undersöks innan framtida markarbeten utförs 
alternativt under en framtida markentreprenad. 
 
Tillsynsmyndighet underrättas avseende påträffade halter samt område som 
pekats ut för slaggdeponering. 
 
Kommande markarbeten är anmälningspliktig verksamhet. 
 
För att ytterligare uppmärksamma frågan om eventuella föroreningar finns 
planbestämmelse med villkor för startbesked på plankartan enligt; 
”Startbesked får inte ges förrän markens lämplighet för bebyggande har 
säkerställts avseende markförorening, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p”. Om 
föroreningar skulle påträffas ska föroreningsnivå KM, känslig 
markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktlinjer uppnås. 

Bedömningen är att ovan är tillfyllest vad gäller hanteringen kring 
eventuella föroreningar. 
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Radon 

Gällande översiktsplan anger att; ”Förhöjda radonhalter har uppmätts i hela 
kommunen med stora lokala variationer”. Översiktsplanen rekommenderar 
även; ”Beakta radonförekomst vid all planläggning”. 

Dessutom är kommunens generella inställning att all byggnation inom 
kommunen ska ske radonsäkert. 

Radonsäkert byggande gäller för planområdet utifrån ovan.  

Brandkrav 

Framkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas. Avståndet 
mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. 

Konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens 
rekommendationer. 

Det bör klarläggas i bygglovskedet om det finns behov av högre krav på 
byggnadens brandskydd, med anledning av ett längre avstånd till Rejmyre 
för räddningstjänsten. 

Brandpost finns vid södra tomtgränsen (vid grönremsan/allmänna 
platsmarken mellan Rejmyre 1:181 och 1:287). Eventuellt kan ytterligare 
brandpost behövas som är mer lättillgänglig från Metallvägen. Detta bör 
klarläggas vid bygglovskedet. 

Landskapsbild, skuggning 

En viss påverkan på landskapsbilden kommer att ske vid en komplettering 
med byggnadsvolym inom tomten. Detta då tomten får utnyttjas med mer 
byggrätt jämfört med gällande detaljplan. 

Bebyggelse medges i nu upprättad plan till högst 7,2 meters byggnadshöjd 
inom planområdet, i likhet med gällande detaljplan. Nu upprättad detaljplan 
medger 45 graders taklutning jämfört med gällande detaljplans 30 grader. 
Detta innebär att en något högre byggnation nu kan göras jämfört med vad 
som är tillåtet idag. Samtidigt behöver poängteras att gällande detaljplan 
medger byggnation på större del av tomten än nu upprättad detaljplan. Nu 
upprättad detaljplan begränsar byggnationen på södra sidan av tomten med 
prickmark som införts i planen. Detta bör sammantaget ge mindre risk för 
skuggpåverkan mm för omgivningen. 

Främst bör viss påverkan vad gäller landskapsbild och skuggning kunna ske 
för Rejmyre 1:171, väster om aktuellt planområde, på morgon/ tidig 
förmiddag. Samtidigt medger redan gällande detaljplan byggnation i två 
våningar nära Rejmyre 1:171. I nu upprättad detaljplan tas möjligheten bort 
att bygga i sydvästra hörnet av planområdet. 
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Huset på Rejmyre 1:171 ligger något högre än befintligt hus inom 
planområdet. Vidare kan noteras att det under lång tid tidigare funnits ett 
flertal högre och större träd i sydvästra delen av planområdet, vilka skuggat 
Rejmyre 1:171. På senare år har flera av träden tagits ner. Ingen skuggning 
sker på 1:171 från planområdet på eftermiddag/kvällstid. 

Viss skuggning under delar av eftermiddag/kvällstid kan komma att ske för 
Rejmyre 1:174. För Rejmyre 1:180 kan viss skuggning komma att ske på 
kvällstid. Dock bör påverkan bli måttlig.  

Övriga bostadshus ligger söder om aktuellt planområde vilket bör innebära 
små störningar vad gäller skuggning. 

Påverkan på landskapsbilden samt skuggningspåverkan bedöms som helhet 
bli måttlig i jämförelse med rådande förhållanden. Som helhet bedömer 
kommunen påverkan vara acceptabel.  

Övrigt 

Rejmyre reningsverk ligger drygt 500 m öster om planområdet. 
Reningsverket är inte tillståndspliktig verksamhet. Ingen påverkan bör ske 
från reningsverket med tanke på bland annat avståndet till verket, 
förhärskande vindriktning samt verkets storlek. 

Inga särskilt riskfyllda eller störande verksamheter i övrigt bedöms finnas i 
planområdets direkta närhet.  

De närliggande verksamheterna, en mindre verksamhet som tillverkar 
träemballage, en loppis samt gym, bör inte innebära någon nämnvärd 
störningspåverkan på aktuellt planområde. 

Enligt översiktsplanen samt SGU:s underlag redovisas inga risker för ras 
eller skred i planområdet eller dess närhet. Översiktsplanen redovisar att det 
finns risk för ras och skred ca 1 km väster om aktuellt planområde.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp 
(dagvatten inkluderat). Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och 
avlopp.  

Allmänna dricksvattenledningar finns längs Metallvägens södra sida i 
gatumarken. Allmänna spillvattenledningar finns strax norr om Metallvägen 
parallellt med gatan. Servisanslutningar för vatten och avlopp finns vid 
Metallvägen, ungefär vid mitten av tomten. 

VA-ledningarna hamnar därmed utanför planområdet.  

Hotellverksamhet innebär ökad belastning på VA-nätet. 
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Dagvatten 

Fastigheten är ansluten till kommunalt dagvattensystem. Se föregående 
rubrik angående verksamhetsområde för VA/dagvatten.  

Allmän dagvattenledning finns strax norr om Metallvägen parallellt med 
gatan. Dagvattenledningen hamnar därmed utanför planområdet. 

Utgångsläget är att dagvattnet bör fördröjas lokalt och inte via en anslutning 
till det allmänna dagvattensystemet. Alternativt anordnas en kombination av 
dagvattensystem och fördröjning. Hur den konkreta dagvattenhanteringen/-
lösningen kommer att bli för tomten kan inte klarläggas förrän 
föroreningsfrågan är löst.  

I bygglovskedet behöver dagvattenhanteringen klarläggas utifrån ovan. 

Värme 

Området förses inte med fjärrvärme. Uppvärmning kommer därmed även 
fortsättningsvis att ske med individuell lösning.  

El, tele 

Fastigheten är ansluten till el- och telenät.  

Enligt upprättad primärkarta finns elledning direkt norr om Metallvägen, 
parallellt med gatan. Samma karta redovisar även en elledning i mark som 
ansluter till fastighetsgränsen för Rejmyre 1:205 i sydost, i gränsen mellan 
Rejmyre 1:174 och 1:180.  

En teleledning i mark finns likaså strax norr om Metallvägen parallellt med 
gatan enligt primärkartan.  

El- och teleledningarna hamnar därmed utanför planområdet.  

Avfall 

En återvinningsstation finns vid parkeringen till Folkets Hus.  

Finspångs Tekniska Verk har på uppdrag av Finspångs kommuns ansvar för 
avfallshanteringen inom planområdet. 

Elektronisk kommunikation mm 

Bredband är utbyggt med fiber till Rejmyre. Finspång Stadsnät Finet AB har 
fiber/optoledningar inom den aktuella fastigheten Rejmyre 1:205, längs hela 
södra samt sydöstra gränsen.  

I planen har s k ”u-område” införts för optoledningarna så att ledningarna 
kan ligga kvar (bestämmelse enligt PBL 4 kap 6 §).   
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Servisledning till byggnaden inom Rejmyre 1:205 leder från södra 
tomtgränsen och vidare mot byggnaden ungefär mitt på tomten. Ledningen 
bör uppmärksammas vid ett genomförande. 

Genomförandefrågor 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighets-
rättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som 
behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden 
i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-
anläggningar, vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive 
lag. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är angiven till 5 år (bestämmelse enligt PBL 4 kap 21 
§). Tiden bedöms som rimlig med tanke på projektets storlek och utifrån 
planerat projekt. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller 
upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor 
allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

Ansvarsfördelning 

Huvudmannaskap 

Ingen allmän platsmark ingår i aktuellt planområde. Exploatör bekostar 
genomförandet av planen med utbyggnad, drift och underhåll av 
kvartersmark. 

Genomförandeorganisation 

Genomförande och samordning 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Finspångs 
kommun, Samhällsplaneringsenheten. Till Samhällsplaneringsenheten 
lämnas även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. 
Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten. 

Mark- och avtalsfrågor 

Åtgärder för genomförandet av planen bör ske genom avtal mellan berörda. 
Det kan gälla t ex för vatten- och avloppsnätets nyttjande etc.  
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Vid behov kan, efter överenskommelse, avtal tecknas med fastighetsägare 
till Rejmyre 1:283, för tillåtelse till att vända med större fordon på nämnda 
tomt. 

Finspång Stadsnät Finet AB har fiber/optoledningar genom fastigheten.  

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsplaneringsenheten. 

Preliminär tidplan 

Planprocessen handläggs med ett ”standardförfarande” enligt Plan- och 
Bygglagen (2010:900), där ett samråd ägde rum under sommaren 2018.  

Efter inkomna synpunkter och eventuella revideringar redovisas planen i 
form av granskning innan beslut om antagande i kommunen. Inför 
granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Målsättningen är att planen kommer att antas i början av år 2020. 

Tekniska frågor 

Gata, parkering, tillfart mm 

För planområdet gäller att parkering ska lösas inom fastigheten.  

Se nedan under rubriken ”Undersökningar, utredningar mm” angående 
beräkning av rum och parkeringsplatser mm. 

Om det blir hotell bör en tydlig skyltning där trafik styrs från 
Glasbruksvägen anordnas. Det är exploatören som bekostar skyltningen och 
likaså ansvarig för att ansöka om skyltning hos Trafikverket som är 
väghållare för länsvägen (Glasbruksvägen). 

Teknisk försörjning 

Vatten-, avlopps- och dagvattenledningar finns i Metallvägen utanför 
planområdet. Se nästa rubrik angående dagvattenhantering. 

El- och teleledningar finns utanför planområdet. Fjärrvärme saknas i 
området. 

Finspång Stadsnät Finet AB har fiber/optoledningar längs hela södra samt 
sydöstra gränsen. I planen har u-område införts för optoledningarna. 
Servisledning på tomten (utanför u-område) uppmärksammas.  

Om det skulle finnas behov att flytta ledningar/anläggningar kan detta 
eventuellt medges via överenskommelse med ledningsägare. Vid eventuell 
flyttning av ledningar/anläggningar förutsätts dessa flyttas på exploatörens 
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bekostnad. Kontakt med ledningars huvudman tas i samband med 
genomförandet av planen. 

Undersökningar, utredningar mm 

Om det blir hotell behöver det i bygglovskedet klarläggas hur många rum 
som kan medges, något som bl a är avhängigt det antal parkeringsplatser 
som på ett lämpligt sätt kan anordnas inom tomten. Bedömningen är att 0,8 
bilplatser/rum, inklusive anställda, är ett lämpligt behovstal vid en 
beräkning. Se vidare i planbeskrivningen under avsnitten ”Gator och trafik” 
samt ”Parkering, varutransporter”.  

Om det istället blir bostäder bedömer kommunen att 1,2 bilplatser per 
bostadslägenhet (inklusive besöksparkering) är lämpligt för planområdet. 

För ny byggnation behöver geoteknisk undersökning utföras innan 
byggande sker. Någon geoteknisk utredning bedöms inte nödvändig för 
detaljplanen, utan utreds i samband med bygglov.  

Vad gäller föroreningssituationen har miljötekniska markundersökningar 
gjorts under planprocessen. Se vidare under rubriken Förorenad mark i 
planbeskrivningen. 

I bygglovskedet behöver dagvattenhanteringen klarläggas, t ex om det är 
möjligt med fördröjning av dagvatten på tomten. Hur den konkreta 
dagvattenhanteringen/-lösningen kommer att bli för tomten kan inte 
klarläggas förrän föroreningsfrågan är löst.  

Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande. Radonsäkert 
byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en 
annan utgångspunkt. 

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 

Eventuellt behov av högre krav på brandskydd klarläggs i bygglovskedet. 
Då klarläggs även eventuellt behov av ytterligare brandpost i området. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsbildning mm 

Planområdet omfattar fastigheten Rejmyre 1:205, vilken är privatägd. 
Fastigheten planläggs för hotell samt bostäder. 

Berörd fastighet Rejmyre 1:205 bör ej bli föremål för 
fastighetsbildningsåtgärder vid ett genomförande av planen. 

Gemensamhetsanläggningar finns ej inom planområdet utifrån grundkartans 
redovisning. Gemensamhetsanläggning bör ej behöva bildas vid 
hotellverksamhet. Om det blir bostäder kan del av kvartersmark bli aktuell 
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som gemensamhetsanläggning, t ex gemensam yta för 
komplementbyggnader, förråd, garage etc.  

Fastigheten Rejmyre 1:205 ingår i gemensamhetsanläggning för gata 
(Rejmyre GA:8). Kommande verksamhet inom fastigheten 1:205 innebär 
större belastning av gata. Fastighetens andelstal i gemensamhetsanlägg-
ningen ska justeras efter de nya förutsättningarna. Fastighetsägaren ansvarar 
för att meddela styrelsen om de nya förutsättningarna. Styrelsen och fastig-
hetsägaren ska teckna en överenskommelse enligt 43§ i anläggningslagen. 
Överenskommelsen skickas till lantmäteriet för handläggning. De nya förut-
sättningarna gäller först efter att lantmäteriet har prövat och godkänt 
överenskommelsen. Fastighetsägaren svarar för lantmäteriets 
handläggningskostnader. 

Ledningsrätt, servitut 

På planen har u-område införts, med anledning av befintliga optoledningar. 
Om ledningsägaren vill skydda sin rätt till att ha ledningarna inom 
fastigheten måste de begära ledningsrätt eller upprätta servitutsavtal med 
fastighetsägaren. Ledningsägaren bör stå för kostnaden. 

Ekonomiska frågor 

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.  

Fastighetsägaren/exploatör bekostar eventuella utredningar för planens 
genomförande.  

Kostnad för eventuell flytt av befintliga ledningar står exploatör för. 

Exploatör bekostar skyltning från Glasbruksvägen vid eventuell 
hotellverksamhet. 
Fastighetsägaren står för lantmäteriets handläggningskostnader avseende 
justering av andelstal i gemensamhetsanläggning för gata (Rejmyre GA:8). 
 

Deltagande i planarbetet 

Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet med hjälp av 
Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och ÅF Infrastructure, 
Johannes Nilsson.   

 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Marika Östemar 
Planarkitekt 
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Checklista för behovsbedömning 

detaljplaner 

Datum: 2019-04-29 
Dnr: KS.2017.1130 

1 (8) 

 

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 

 

Behovsbedömning 
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och miljö-

balkens MKB-förordning 

 
Planens beteckning Detaljplan för Rejmyre 1:205 
Planens syfte och lo-

kalisering 
Planens syfte är att utreda möjligheten att bebygga fastigheten 
Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort med hotell samt bostäder. 

  
  

Kommunens bedömning 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva genomföras. 

Bifogad checklista och övriga indikatorer utgör bedömningsgrunder.  

 

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.  

 
 
Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen  
eller i särskild MKB. 
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Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan 
Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens be-
stämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument ut-
värderas eller kommenteras.  
 
Förordnanden, skydd och till-

ståndskrav 
- som alltid ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Ja Nej Kommentarer/kunskapsläge 

Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet 

som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även 

tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande 

risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.) 

 X  

Omfattar planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som nämns i 3 § eller bilaga 3 Fo 

(1998:905) om MKB. 

 X  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd för vattenverksam-

het eller markavvattning enligt 11 kap miljöbal-

ken? 

 X  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd eller dispens enligt 

7 kap 28 a (Natura 2000) i miljöbalken? 

 X  

Riskerar planen/ändringen att bidra till att en 

miljökvalitetsnorm överskrids i eller utanför 

planområdet? 

 X  

 
Om ja på någon punkt leder detta alltid till BMP och att miljöbedömning skall göras enligt mil-
jöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen medger 
har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att genomföran-
det av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan medges. Kom-
munen har dock alltid möjligheten att göra ett avsteg om det uppenbart kan motiveras med stöd 
av kriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB-förordningen. Denna möjlighet skall dock nyttjas ytterst 
restriktivt.  
 
Kriterierna och orsakerna till det beror på lagstiftningens utformning och därigenom lagstiftarens 
presumtiva bedömningar. Konsekvensen om avsteget ogillas kan innebära gillade överklaganden 
och därmed väsentliga förseningar och fördyrade omkostnader.   
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Bedömningsgrunder enligt kriterierna i MKB-förordningens bi-

laga 2 och 4 

 
Risk för inverkan leder till att faktorn ska behandlas och utredas i planbeskrivningen. Risk för 
betydande påverkan leder till att faktorn dessutom skall behandlas i miljöbedömning. 
 
Kan planens genom-

förande påverka: 
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r p
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r B

M
P

 

Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Befolkning 

Sammanhängande grönstråk 

och grönytor i tätort. 
X    

Rekreationsområde X    
Tyst/ostörd miljö X    
Barriäreffekter X    
Social miljö som aktivitets-

plats, träffpunkter, förenings-

liv 

X    

Trygghet i utemiljöer X    
Kulturmiljö X   Befintlig byggnad är inte särskilt utpekad 

vad gäller kulturvärde. Östergötlands Mu-
seum anser dock att det finns ett kulturhisto-
riskt/samhällshistoriskt värde i byggnadens 
ursprung (pensionärshem). Materialval och 
färgsättning bör studeras i bygglovsskedet. 

     
Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 

risk för dricksvattenbrunnar 
X    

Skredrisk X    
Översvämningsrisk X    
Lokalklimat X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Ljusförhållanden X    
Radon i mark  X  Finspångs kommun generella inställning är 

att all byggnation ska ske radonsäkert. 
Gifter i miljön och markför-

oreningar 
 X  En översiktlig miljöteknisk markundersök-

ning har gjorts under planprocessen. Utifrån 
undersökningens rekommendationer behö-
ver inga ytterligare åtgärder göras kring 
nämnda förekomster av alifater respektive 
arsenik som hittats i ett par provpunkter. 
Samråd har skett med kommunens miljöen-
het och Länsstyrelsen. 

Ett område med slaggutfyllnad som hittats 
behöver undersöks innan framtida markar-
beten utförs alternativt under en framtida 
markentreprenad. 

Tillsynsmyndighet underrättas avseende på-
träffade halter samt område som pekats ut 
för slaggdeponering. 

Plankartan har försetts med villkorsbe-
stämmelse avseende ovan. 

Buller från omgivning och till 

omgivning 
X  

 
 

  

Buller vid fasad? X    
EMF/strålning X     
Mängden av hälsofarliga äm-

nen i luft (verksamheter, tra-

fik, uppvärmning, partiklar, 

lukt, allergener etc) 

X    

Mängden hälsofarliga ämnen i 

vatten 
X    

Olycksrisk - farligt gods och 

farliga ämnen. 
X    

Olycksrisk - trafiksäkerhet X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Trafiksituationen inom och 

utom planområdet 
X   Trafikalstring: Enligt grov uppskattning 

ökar trafiken med ca 75 fordonsrörelser per 
dygn vid ett genomförande av planen. Den 
trafikökning som bedöms ske från planom-
rådet torde vara på en acceptabel nivå. 

Mark, vatten och Miljö  
Geologi/hydrologi (nivå, rikt-

ning tillgång) 
X    

Alstrande av föroreningar till 

mark 
X    

Grundvatten (kvalité) X    
Ytvatten (nivå, riktning, till-

gång kvalité) 
X    

     
Naturmiljö och vattenmiljö  
Skyddsvärd naturmiljö x    
Kända skyddsvärda arter x    
Speciella särdrag i naturmil-

jön och vattenmiljön och 

sammansättningen av 

växt/djurarter. 

x    

Rödlistad eller hotad 

växt/djurart  
x    

Möjligheten för flora och 

fauna att röra sig mellan olika 

områden. 

x    

 

Hushållning med resurser  
Alstringen av avfall  x  Inom fastigheten kan hotell eller fler bostä-

der tillkomma, vilket innebär större exploa-
tering jämfört med idag. 
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Landskaps-/ stadsbild  x  En viss påverkan på landskapsbilden kom-
mer att ske vid en komplettering med bygg-
nadsvolym inom tomten. 

Nyttjandet av befintlig infra-

struktur, 

(el,tele,väg,värme,VA,etc)  

 Helt 

 

Delvis 

 

Inte 
alls    

 

Inom fastigheten kan hotell eller fler bostä-
der tillkomma, vilket innebär större exploa-
tering jämfört med idag. 

 x  

Nyttjandet av befintliga bygg-

nader 
x    

Nyttjandet av närliggande 

service,(lokaltrafik, affär, fri-

tidsanl. etc.)  

x    

Fastighetsnära källsortering x    

Människors möjlighet att gå 

eller cykla som mest ration-

ella färdsätt. 

x   Även gå eller cykla till närmaste kollektiv-
trafik. 

Möjlighet att nyttja odlingsbar 

mark 

   Ej aktuellt 

Sammanhängande orört 

markområde. 

   Ej aktuellt 

Riksintressen   
MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-
den 

x    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

MB 3 kap 3 § 

-om särskilt känsliga områden ur 
ekologisk synpunkt 

x    

MB 3 kap 4 § 

- om jord- och skogsbruk 

x    

MB 3 kap 5 § 

- om yrkesfisket, rennäringen och 
vattenbruket 

x    

MB 3 kap 6 § 

- om Naturvärden, kulturvärden 
grönområden i tätort och friluftslivet 

x    

MB 3 kap 8 § 

- om områden lämpliga för vissa 
anläggningar. 

x    

MB 3 kap 9 § 

- om totalförsvarets behov 

x    

 

 

    

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Ger planen förutsättningar till 

miljöfarlig verksamhet? 
 x  

Kan planen reglera miljöfar-

liga verksamheten? Alternativ 

reglera skyddsåtgärder som minime-

rar störning eller påverkansnivån? 

 x  

Påverkar planen byggnads-

minne, fornminne, världsarv 

etc? 

 x  

Innebär planen komplette-

ringsbebyggelse eller förtät-

ning av tätorten? 

x   
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Negativ påverkan miljömålen Ja Nej Kommentar/kunskapsläge 

 

 

Frisk Luft  x  
Grundvatten av god kvalité  x  
Levande sjöar och vattendrag  x  
Myllrande våtmarker  x  
Ingen övergödning  x  
Bara naturlig försurning  x  
Levande skogar  x  
Ett rikt odlingslandskap  x  
God bebyggd miljö  x  
Giftfri miljö  x  
Säker strålmiljö  x  
Skyddade ozonskikt  x  
Begränsad klimatpåverkan  x  
Ett rikt växt och djurliv  x  
 
 
 
Upprättad av 
Planarkitekt: Marika Östemar 
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Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

Detaljplan för 

REJMYRE 1:205 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Samrådsskede 

Detaljplanen för Rejmyre 1:205 har varit utställd för samråd under tiden 1 juni - 15 augusti 2018. 

Samrådsmöte hölls den 19 juni 2018 i Rejmyre. 

Granskningsskede 

Detaljplanen för Rejmyre 1:205 har varit utställd för granskning under tiden 27 maj till 17 juni 
2019. 

Inkomna yttranden Samråd 

Myndigheter, nämnder m fl Inkom datum Anmärkning 

1 Länsstyrelsen 2018-08-15 Ja 
2 Trafikverket 2018-06-21 Nej 
3 Bygg- och miljönämnden 2018-06-26 Ja 
4 Lantmäteriet 2018-08-10 Nej 
5 Östergötlands Museum 2018-08-02 Ja 
6 Svenska turistföreningen 2018-06-30 Ja 
7 Vattenfall Eldistribution AB 2018-06-15 Nej 
 

Sakägare 
  

8 Ägare till Rejmyre 1:180 2018-08-13 Ja 
9 Ägare till Rejmyre 1:177 2018-08-12 Ja 
10 Ägare till Rejmyre 1:287 2018-08-14 Ja 
11 Ägare till Rejmyre 1:171 2018-08-14 Ja 
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Inkomna yttranden Granskning 

Myndigheter, nämnder m fl Inkom datum Anmärkning 

1 Länsstyrelsen 2019-06-12 Ja 
2 Trafikverket 2019-06-14 Nej 
3 Vattenfall Eldistribution AB 2019-06-03 Ja 
4 STF Bråvalla 2019-06-10 Nej 
5 Lantmäteriet 2019-06-17 Nej 
 

Sakägare 
  

6 Ägare till Rejmyre 1:177 2019-06-17 Ja 
7 Ägare till Rejmyre 1:180 2019-06-17 Ja 

 

Synpunkter på samrådshandlingen 

1 Länsstyrelsen Kommentar 

Länsstyrelsen ser positivt på att ett hotell eta-
bleras i Rejmyre. Utifrån Rejmyres struktur 
med glasbruk, hantverksby och värdshus 
skulle ett hotell komplettera orten och kunna 
bidra till ömsesidig utveckling och tillväxt. 

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen detalj-
plan är i linje med översiktsplanen. 

 

Kontroll enligt kap 11 PBL  

Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen 
har uppmärksammat att ev föroreningar kan 
finnas kring oljecisternen som är avvecklad på 
fastigheten och att det finns risk för förore-
ningar kopplat till glasbruket. Av planbeskriv-
ningen framgår att dessa risker ska utredas vi-
dare vilket Länsstyrelsen ser som nödvändigt 
för att klarlägga markens lämplighet för byg-
gande. Länsstyrelsen vill understryka att dessa 
utredningar måste ske så att eventuella be-hov 
av marksaneringsåtgärder klarläggs innan de-
taljplanen slutligt behandlas.  

På den närliggande fastigheten, Rejmyre 
1:283, finns en sedan tidigare identifierad 
verksamhet med hög risk för skadliga mark-
föroreningar. Objektet har tilldelats riskklass 
2. Detta är en tidigare ytbehandlingsindustri 

Inledningsvis bör det noteras att planområdet 
(fastigheten Rejmyre 1:205) är planlagt för 
bostäder enligt gällande detaljplan. Ställ-
ningstagande till bostäder är därmed taget 
sedan tidigare.  
Vidare bör meddelas att i nu upprättad detalj-
plan medgavs under samråds-förfarandet an-
vändningen hotellverksamhet, inklusive en (1 
st) bostad för till-syn. Efter samrådsförfaran-
det för rubricerad detaljplan har nu inrikt-
ningen för användning av planområdet juste-
rats till hotell, bostäder. Ytterligare ändringar 
har gjorts i planen till granskningsskedet. Se 
vidare i kommentar till Bygg- och miljönämn-
den angående detta. 
Vad gäller föroreningssituationen avses 
undersökningar göras under granskningsske-
det av detaljplanen. Även ansvarsfrågan behö-
ver klargöras. Vidare kommunikation mellan 
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som har hanterat relativt stora mängder kemi-
kalier, bland annat klorerade lösnings-medel, 
och genomfört ytbehandling med t.ex. koppar-
, nickel- och zinkbad. Länsstyrelsen planerar 
att låta genomföra en undersökning på denna 
fastig-het under hösten 2018 med anledning av 
starka misstankar om förorening i mark och 
grundvatten.  

Verksamheten hade bland annat ett internt re-
ningsverk och i anslutning till detta har höga, 
till mycket höga, halter av koppar, zink, nickel 
och cyanid påträffats i både mark och grund-
vatten i mitten av 1990-talet. I samband med 
ett grävarbete förra året hittades mycket höga 
halter av zink och koppar i marken. 

Inom det aktuella planområdet behöver utredas 
om föroreningar från Rejmyre 1:283, särskilt 
klorerade lösningsmedel, påverkar planområ-
det ge-nom spridning via grundvattnet. Kom-
munens utredning bör samordnas med Läns-
styrelsens ovan nämnda utredning. 

kommunen och Länsstyrelsen i frågan ämnas 
ske parallellt med granskningen av detaljpla-
nen. Ett klarläggande kring hanteringen av 
eventuell förekomst av föroreningar avses gö-
ras innan planen antas. 

Råd enligt 2 kap. PBL – Allmänna intressen  

Dagvatten 

Enligt planbeskrivningen finns inga sjöar i 
närheten av det aktuella planområdet. Närm-
aste sjö är Hunn som är belägen ca 700 m från 
planområdet. Sjön har god ekologisk standard 
men uppnår inte god kemisk standard. Planens 
genomförande bedöms inte påverka möjlighet-
en att följa de gällande miljökvalitetsnormer-
na. 

En allmän dagvattenledning finns, enligt upp-
gift, strax norr om Metallvägen. Recipient för 
denna framgår ej. Av planbeskrivningen fram-
går att det behöver utredas om det fungerar 
med fördröjning av dagvatten på den aktuella 
tomten. Utgångsläget är att dagvattnet bör för-
dröjas lokalt och inte via en anslutning till det 
allmänna dagvattensystemet. Länsstyrelsen 
delar denna utgångspunkt. Som ett alternativ 
föreslås i planen att det ordnas en kombi-
nation av påförsel till dagvattensystemet och 
fördröjning. Mot bakgrund av att det ev kan 
finnas markföroreningar inom planområdet är 
det angeläget att frågan kring dagvattenhante-
ringen utreds noggrant. Länsstyrelsen delar 

Synpunkten noteras 
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bedömningen att den konkreta dagvattenhante-
ringen kan klarläggas först när markförore-
ningsfrågan är löst. 

Olycksrisker 

Länsstyrelsen bedömer att brandskyddsfrå-
gorna har uppmärksammats på ett bra sätt i 
planen 

 

 

Synpunkten noteras. 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte kommer 
att innebära betydande påverkan på miljön. 
Utifrån det underlag som redovisas i handling-
arna framgår att föroreningssituationen i mark 
inte är klarlagd. Först när detta är utrett kan 
det, enligt Länsstyrelsen, slutligt bedömas om 
förslaget kan komma att innebära betydande 
påverkan på miljön eller inte. 

Se ovan kommentar angående eventuell före-
komst av förorenad mark. 

 

2 Trafikverket Kommentar 

Trafikverket har inget att erinra Noteras 
 

3 Bygg- och miljönämnden Kommentar 

Den synpunkt som inkommit är att planen bör 
göra det möjligt att utnyttja området även för 
bostadsändamål, inte enbart hotell. Detta för 
att slippa ändra detaljplanen igen ifall inget 
hotell blir byggt. 

I nu upprättad detaljplan medgavs under sam-
rådsförfarandet användningen hotellverksam-
het, inklusive en (1 st) bostad för tillsyn. Efter 
samrådsförfaran-det för rubricerad detaljplan 
har nu inriktningen för användning av plan-
området justerats till hotell, bostäder.  
Samtidigt har några planbestämmelser juste-
rats och kompletterats, bl a uti-från följande: 
Utnyttjandegrad:  
I samrådsskedet fick 1000 m2 av Rejmyre 
1:205 bebyggas. Till gransknings-skedet sänks 
utnyttjandegraden inom planområdet så att 
högst 600 m2 inom Rejmyre 1:205 får bebygg-
gas. 
En byggnation om 600 m2 motsvarar ca 15 % 
av tomten. De 9 st omgivande tomterna får 
bebyggas med 170-175 m2, vilket genomsnitt-
ligt innebär att ca 15 % av en tomt får bebygg-
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gas.  
Detta innebär att aktuell tomt Rejmyre 1:205 
får bebyggas i likhet med genomsnittet för de 9 
st omgivande tomterna, med en byggvolym 
som proportionerligt avser motsvara omgi-
vande tomter vad gäller byggnation i förhål-
lande till tomtstorlek. 
Kommunen bedömer ett byggande enligt ovan 
redovisat är lämpligt. 
Prickmark: 
S k ”prickmark”, mark som inte får förses med 
byggnader, införs på ett större område på 
tomtens södra sida. Samtidigt tas prickmark 
bort på norra sidan jämfört med samrådsvers-
ionen och förläggs istället på motsvarande sätt 
som i gällande detaljplan. Med utökad prick-
mark på södra sidan innebär det ett större av-
stånd mellan möjlig byggnation och tomter 
söder/sydost om Rejmyre 1:205. Detta ger 
mindre skuggpåverkan mm. 
Byggnadshöjd:  
Generellt i området gäller att bostäder idag 
får byggas i upp till två våningar inom 
nämnda kvarter enligt gällande detaljplaner. 
Tillåten byggnadshöjd (byggnadshöjden är 
avståndet mellan markplanet och skärningen 
mellan fasad- och takplan) är satt till 7,2 m i 
gällande detaljplaner. Vind får ej inredas. 
Taklutningen får högst vara 30 grader. 
I nu upprättad plan justeras planbestämmelse 
om en högsta byggnadshöjd om 7,2 m i likhet 
med gällande detaljplan för omgivande tomter 
(i samråds-skedet var nockhöjden satt till 14 
m). Bestämmelse om högsta takvinkel 45 gra-
der införs samtidigt i nu upprättad plan.  
Bedömning: 
ed ovan justeringar och kompletteringar gör 
kommunen bedömningen att aktuell tomt får 
lämpliga bestämmelser, utifrån jämförelse 
med kvarteret i övrigt mm. 
Noterbart att nu upprättad detaljplan tillåter 
flerbostadshus, medan gällande detaljplan till-
låter fristående hus. Kommunen bedömer det 
lämpligt med fler-bostadshus på denna större 
tomt i området. 
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4 Lantmäteriet Kommentar 

Lantmäteriet har tagit del av handlingarna i 
rubricerat ärende och har ingen erinran att 
framföra. 

Noteras 

 

5 Östergötlands museum Kommentar 

I gällande detaljplan fastställd 1968 står att 
området är avsett för bostadsändamål, fri-
stående hus. I planen är det nuvarande bo-
stadshuset markerat som Pensionärshem. 

Kulturmiljö 
I det nu aktuella planförslaget redogörs för 
kulturmiljö och fornlämningar. Rejmyre tätort 
är av regionalt intresse för kulturmiljövården 
(K9 Finspångs kommun) och beskrivs i natur-
vårdsplanen och kulturminnesprogrammet 
NATUR KULTUR, Miljöer i Östergötland, 
utgiven av Länsstyrelsen 1983. Det är i första 
hand bebyggelse knuten till glasbruket och 
byggnader upp-förda under 1800-talet som tas 
upp. Beskrivningen avslutas dock med: ”Trots 
att äldre hyttor saknas och att ny- och om-
byggnader skett bland den omgivande bebyg-
gelsen har en särprägel av bruksmiljö beva-
rats, vars historiska framväxt det är möjligt att 
följa.” 
I ”Program för kulturmiljövård i Finspångs 
kommun” 2015 ingår Rejmyre som en kultur-
historiskt viktig miljö. Bostadshuset på 
Rejmyre 1:205 är inte specifikt markerat som 
kulturhistoriskt viktig byggnad, men rent ge-
nerellt gäller för Rejmyre att ny bebyggelse 
ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild 
samt kulturvärden på platsen. 

Detaljplanen tar även upp att det föreligger 
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen 2 kap 
om fornlämning påträffas vid byggnation eller 
markarbeten. 

 

 

 

Det behöver poängteras att planbeskrivningen 
anger ovan beskrivna text i kursivt från mu-
seet. Synpunkter i övrigt noteras. 
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Bostadshuset uppfördes ursprungligen som 
pensionärshem. Byggår enligt uppgift på Ös-
tergötlands arkivförbunds hemsida är 1957. 

 
Museet anser att det finns ett kulturhisto-
riskt/samhällshistoriskt värde i byggnadens 
ursprung som pensionärshem och att det utgör 
en del av Rejmyres historiska framväxt. På 
sidan 9 i planbeskrivningen finns illustrationer 
med exempel på utformning av tänkt bebyg-
gelse på fastigheten. Östergötlands museum 
tolkar illustrationerna så att den nuvarande 
byggnaden utgör en mittbyggnad och utökas 
med två flyglar mot sydväst, bakom huvud-
byggnaden. Om så är fallet, bevaras den ur-
sprungliga byggnaden, vilket är positivt ur kul-
turhistorisk synpunkt. 

När det gäller utformningen av de nya bygg-
nadsdelarna är materialval och färgsättning 
viktiga, så hotellet kan bli en byggnad som 
dominerar omgivningen. Det motiveras även 
av skrivningen i kommunens ovan citerade 
kulturmiljöprogram. 

Byggnaden omfattas inte av någon skydds- el-
ler varsamhetsbestämmelse e dyl i gällande 
detaljplan. Kommunens bedömning är att det 
inte finns behov av att införa skydds- eller var-
samhetsbestämmelse, såsom q eller k, i nu ak-
tuell plan heller. 
Däremot kompletteras planbeskrivningen ur 
informationshänseende i lämpliga delar uti-
från ovan skrivning från museet. Detta bedöms 
som tillräckligt ur kulturmiljösynpunkt.  
Noterbart att den illustration i planbeskriv-
ningen som museet refererar till endast är ett 
exempel på utformning. Till granskningsskedet 
införs ny illustration med bl a mindre byggvo-
lym. 

 

6 Svenska turistföreningen Kommentar 

Eftersom Svenska Turistföreningens närmaste 
vandrarhem ligger två mil från Rejmyre, tyck-
er vi att det skulle vara bra om det föreslagna 
hotellet får byggas i Rejmyre. Det vore posi-
tivt för turismen i hela länsdelen. 

Synpunkten noteras. Se även kommentar till 
Bygg- och miljönämnden ovan. 
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7 Vattenfall Eldistribution AB Kommentar 

Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen. I 
övrigt har Vattenfall inget att erinra. 

Synpunkten noteras. 

 

8 Ägare till Rejmyre 1:180  Kommentar 

Jag har delgivits information rörande hotellet 
på Metallvägen 9, delvis ge-nom post och ge-
nom samtal med Lennart Hammarlund. 

Jag måste erkänna att jag trott det varit osan-
nolikt att hotellbygget skulle komma till stånd 
men med respekt för en äldre mans dröm att 
det skulle bli en verklighet var för mig uteslu-
tet. 

Kunde tyvärr inte deltaga i informationsmötet 
den 19 juni 2018. 

Men jag måste ifrågasätta detta som jag för-
modar bekostas med kommunala penningar, 
att det är vi skattebetalare som får öppna plån-
boken. Jag tycker att det är absurt i vår tid att i 
vårt lilla samhälle skulle ha ett behov av en 
hotell-verksamhet. 

Det har funnits vandrarhem som tyvärr inte 
haft underlag för fortsatt verk-samhet och där-
igenom upphört, varför skulle då ett hotell 
röna framgång. De enda gånger vårt lilla sam-
hälle har stort behov av övernattning är under 
Skogsröjets 2 dygn, och kanske under Rejmyre 
Marken-dagen. Jag tror inte heller att Glasbru-
ket eller Hantverksbyn skulle få ett större kun-
dunderlag i och med Hotellet. 

I våras hände en tragisk brandolycka, där ett 
barn omkom kanske en peng till denna verk-
samhet skulle kunna rädda ett nästa liv vid 
brand. I sanningens namn måste det finnas 
andra verksamheter att lägga pengarna på. 

Förnya lite på Berggården, det finns det inte 
pengar till. 

Det finns många kämpar i detta lilla samhälle 
som gör att orten fortfarande har ett aktivt liv, 
med förskola, skola, affär, äldreboende, di-
striktssköterska osv utan att förglömma någon, 

I nu upprättad detaljplan medgavs under sam-
rådsförfarandet användningen hotellverksam-
het, inklusive en (1 st) bostad för tillsyn. Efter 
samrådsförfarandet för rubricerad detaljplan 
har nu inriktningen för användning av plan-
området justerats till hotell, bostäder.  
Se vidare kommunens kommentar till Bygg- 
och miljönämnden ovan samt i denna sam-
rådsredogörelse i övrigt angående ändrad in-
riktning för planläggningen inom planområdet 
mm.  
Bl a redovisas att en mindre exploatering nu 
tillåts inom aktuell tomt, jämfört med sam-
rådsskedet.  
Vidare införs nu begränsningar av byggnads-
höjden till högst 7,2 m. Taklutningen får sam-
tidigt högst vara 45 grader.  
Dessutom utökas s k ”prickmark” på södra 
sidan av tomten, vilket innebär mer begräns-
ningar vad gäller byggnation på denna sida av 
tomten. Detta bör vara fördelaktigt för flera 
omgivande tomter.  
Med de ändringar som beskrivs i kommenta-
ren till Bygg- och miljönämnden bör påverkan 
vad gäller störningar, skuggning mm generellt 
minska jämfört med planen i samrådsskedet. 
Med de justeringar och kompletteringar som 
görs till granskningsskedet gör kommunen be-
dömningen att aktuell planering är lämplig. 
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men jag tror inte att en hotellverksamhet och 
skulle bidraga med något som gynnar varda-
gen i Rejmyre och vill därmed här protestera 
mot detta. 

Personligen drabbas jag enligt Detaljplanen för 
Rejmyre 1:205 av att hotellet kommer 
skymma min tomt eftermiddag / kvällstid, den 
enda tiden solen be-finner sig där. Vi odlar 
grönsaker och bär till husbehov och har tagit 
ner en granhäck just för ljusets skull så denna 
bebyggelse skulle skrinlägga detta. 

 

9 Ägare till Rejmyre 1:177 Kommentar 

1, Vi motsätter oss att byggnaden har fått 
bygglov att bebyggas som hotell endast 6 m 
från våran tomtgräns med de 2 flyglar, pool 
och en bygghöjd som detaljplanen avser. 

2, Våra uteplatser där vi får avkoppling och 
återhämtning angränsar mot berörd fastighet, 
då vi anser att vi kommer att bli störda av både 
ljud och insyn. 

3, Ökad trafik i villaområdet påverkar trafik-
säkerheten negativt. 

I nu upprättad detaljplan medgavs under sam-
rådsförfarandet användningen hotellverksam-
het, inklusive en (1 st) bostad för tillsyn. Efter 
samrådsförfarandet för rubricerad detaljplan 
har nu inriktningen för användning av plan-
området justerats till hotell, bostäder.  
Se vidare kommunens kommentar till Bygg- 
och miljönämnden ovan samt i denna sam-
rådsredogörelse i övrigt angående ändrad in-
riktning för planläggningen inom planområdet 
mm.  
När det gäller eventuella störningar och olä-
genheter som kan uppkomma från planområ-
det, t ex från eventuell pool mm, så förutsätts 
att man uppträder med respekt gentemot 
grannar. Som vid all typ av verksamhet måste 
man hålla sig till lagar och förordningar samt 
visa respekt. Verksamhetsutövaren har här ett 
stort ansvar. Detta är inget som kan styras via 
detaljplan, utan är en ordningsfråga. 
Det finns inga trafikuppgifter för Metallvägen, 
men uppskattningsvis har gatan ett par hundra 
fordonsrörelser/dygn idag. Med den begräns-
ning av byggrätt som medges inom planområ-
det, bör trafikökningen som bedöms ske från 
planområdet bli på en acceptabel nivå vad 
gäller trafiksäkerhet mm i området. Se vidare i 
planbeskrivningen. 
Med de justeringar och kompletteringar som 
görs till granskningsskedet gör kommunen en 
sammantagen bedömning att aktuell planering 
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är lämplig.  
 

10 Ägare till Rejmyre 1:287 Kommentar 

Vi är inte intresserade av ett hotell sex meter 
från vår tomt 1:287 i Rejmyre. Den som skall 
upp kl. 05.00 på morgonen och åka till jobbet 
behöver ha natt-ro eller hur? 

Se kommunens kommentar till Bygg- och mil-
jönämnden, liksom kommunens kommentar till 
ägare till Rejmyre 1:177 ovan samt i denna 
samrådsredogörelse i övrigt.  

 

11 Ägare till Rejmyre 1:171 Kommentar 

Vi som bor granne med Hammarlund i 1:171 
vi vill inte ha något hotell! Så nära våran lugna 
bebyggelse! Med minigolf eller poolbad. Ett 
hotell med liv och rörelse sent på nätterna och 
bilkörning. Det vill vi inte ha!!! 

Se kommunens kommentar till Bygg- och mil-
jönämnden, liksom kommunens kommentar till 
ägare till Rejmyre 1:177 ovan samt i denna 
samrådsredogörelse i övrigt. 
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Synpunkter på granskningshandlingen 

1 Länsstyrelsen Kommentar 

Kontroll enligt kap. 11 PBL  

Hälsa och säkerhet – Förorenad mark 

Av planbeskrivningen framgår att det kan fin-
nas eventuella föroreningar kring en avvecklad 
oljecisternen som finns på fastigheten och att 
det finns risk för föroreningar kopplat till när-
liggande fastighet.  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning 
genomförs i samband med att detaljplanen 
ställs ut för granskning. Länsstyrelsen har 
svårt att lämna synpunkter när utredningsresul-
tatet inte finns tillgängligt ännu. Genomförd 
utredning behöver även belysa eventuella be-
hov av marksaneringsåtgärder så att detta klar-
läggs innan detaljplanen slutligt behandlas.  

Länsstyrelsen vill ta del av utredningens resul-
tat innan detaljplanens antagande. Resultatet 
av utredningen kan ytterst leda till att över-
prövning kan aktualiseras. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning 
inklusive grundvattenprovtagning utfördes un-
der sommaren 2019 av ÅF Infrastructure.  
I samband med denna undersökning konstate-
rades att verksamheten vid ytbehandlingsindu-
strin inte påverkat planområdet. 
I övrigt påträffades föroreningar i jord och en 
kompletterande miljöundersökning förordades. 
En kompletterande miljöundersökning utfördes 
därför under hösten 2019 av ÅF Infra-
structure. 
 
I den kompletterande miljöundersökningen 
påträffades halter över KM i en provpunkt för 
arsenik samt i en punkt för alifater. ÅF:s be-
dömning är att påträffade halter inte utgör 
någon nämnvärd hälso- eller miljörisk och kan 
därmed lämnas utan åtgärd. Kommunikation 
har därefter skett med kommunens miljöenhet 
samt med Länsstyrelsen. Inga ytterligare åt-
gärder har bedömts behövas kring nämnda 
förekomster enligt miljöenheten respektive 
Länsstyrelsen. 
 
Ny information från fastighetsägaren inkom 
under hösten angående att glasbruksslagg 
finns som markutfyllnad inom ett begränsat 
område i nordväst. Detta område har dock ej 
provtagits. 
 
ÅF rekommenderar att området för slaggut-
fyllnaden undersöks antingen innan framtida 
markarbeten utförs alternativt under en fram-
tida markentreprenad och som en del av den 
tillhörande miljökontrollen som följer en så-
dan åtgärd. 
 
Dessutom att tillsynsmyndigheten behöver un-
derrättas avseende de påträffade halterna 
samt avseende det område som pekats ut för 
slaggdeponering. Därtill att kommande mark-
arbeten inom fastigheten är att betrakta som 
anmälningspliktig verksamhet. 
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Kommunens miljöenhet anser att området med 
slagg inte ska hindra planen, men att grävar-
beten på fastigheten är anmälningspliktigt. 
Även Länsstyrelsen instämmer med vikten av 
att anmälan krävs till tillsynsmyndighet innan 
markarbeten utföres för att säkerställa korrekt 
hantering av eventuella föroreningar. 
 
Slutsats: 
Området med slaggutfyllnad undersöks innan 
framtida markarbeten utförs alternativt under 
en framtida markentreprenad. 
 
Tillsynsmyndighet underrättas avseende på-
träffade halter samt område som pekats ut för 
slaggdeponering. 
 
Kommande markarbeten är anmälningspliktig 
verksamhet. 
 
För att ytterligare uppmärksamma frågan om 
eventuella föroreningar finns planbestämmelse 
med villkor för startbesked på plankartan en-
ligt; ”Startbesked får inte ges förrän markens 
lämplighet för bebyggande har säkerställts 
avseende markförorening, PBL 4 kap. 14 § 1 
st 4 p”. Om föroreningar skulle påträffas ska 
föroreningsnivå KM, känslig markanvändning 
enligt Naturvårdsverkets riktlinjer uppnås. 
Bedömningen är att ovan är tillfyllest vad gäl-
ler hanteringen kring eventuella föroreningar. 
Planbeskrivningen kompletteras i tillämpliga 
delar utifrån ovan miljötekniska undersök-
ningar med resultat, rekommendationer mm.  

 

2 Trafikverket Kommentar 

Trafikverket har inget att erinra. Noteras 
 

3 Vattenfall Eldistribution AB Kommentar 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit 
del av granskningshandlingarna för detaljplan 
för Rejmyre 1:205 och lämnar följande ytt-
rande.  

Enligt bifogad ledningskarta från Vattenfall 
finns endast servisledning till befintlig bygg-
nad inom planområdet (fastigheten Rejmyre 
1:205). Övriga elledningar är utanför plan-
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Vattenfall har elanläggningar inom och i när-
heten av området vilket visas av bifogad karta. 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elan-
läggningar utförs av Vattenfall, men bekostas 
av exploatören.  

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabel-
utsättning begäras.  

Vattenfalls markförlagda kablar får inte bygg-
gas över och Vattenfalls anläggningar måste 
uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Be-
fintliga elanläggningar måste hållas tillgäng-
liga under alla skeden av genomförandet.  

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader 
uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgär-
der vidtagas som äventyrar funktionen eller 
driften av nätägarens anläggningar. 

området enligt samma karta. 
Synpunkter i övrigt noteras. 

 

 

4 STF Bråvalla Kommentar 

Vi har tagit del av detaljplan för Rejmyre 
1:205  

Vår förening har tidigare lämnat positiva syn-
punkter på att hotell kan inrättas inom det ak-
tuella området.  

Vi har därför inget att invända nu i samband 
med granskning av detaljplanen. 

Noteras 

 

5 Lantmäteriet Kommentar 

Lantmäteriet har tagit del av handlingarna i 
rubricerat ärende och har ingen erinran att 
framföra.  

Noteras 

 

6 Ägare till Rejmyre 1:177 Kommentar 

1.Vi motsätter oss att fastigheten får bygglov 
att bebyggas som hotell/ bostäder. 

Nuvarande ärende gäller detaljplaneläggning 
för hotellverksamhet och eller bostäder. 
Kommunen anser att aktuell planering är 
lämplig. 

2. Våra uteplatser där vi får avkoppling samt 
återhämtning angränsar mot berörd fastighet 
som ska bebyggas. Här anser vi att vi kommer 
att bli störda av både ljud och insyn samt att vi 

Se kommunens kommentar i samrådsredogö-
relsen tillhörande detaljplanen. Kommunens 
uppfattning kvarstår att aktuell planering är 
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inte kommer att se den skog vi ser nu utan 
endast en stor husvägg. 

lämplig.  

3.Ökad trafik i villaområdet påverkar trafiksä-
kerheten negativt. 

Se kommunens kommentar i samrådsredogö-
relsen tillhörande detaljplanen. Kommunens 
uppfattning kvarstår att aktuell planering är 
lämplig. 

4. Värdeminskning av vår fastighet. Hur marknadsvärdet påverkas av förslagen 
planering är osäkert. Utbudet av fastigheter, 
arbetstillfällen, service mm i stort i Rejmyre-
området bör även vara avgörande faktorer för 
värdet. Kommunen bedömer att aktuell plan-
läggning, ur marknadsvärdessynpunkt för om-
givningen, är fullt rimlig. 

Vi ifrågasätter även denna byggnation på 
1:205 då fastighetsägaren inte har skött om 
befintlig fastighet de senaste femton åren. Att 
lägga om ett tak och strunta i att lägga på 
nockpannor så att det regnar in och blir fukt-
skadat är bara ett påbörjat projekt i mängden. 

Hur fastigheten skötts i praktiken är ingen 
fråga för aktuell detaljplan. 

 

7 Ägare till Rejmyre 1:180 Kommentar 

Jag har läst och begrundat revideringen av för-
slaget och kan fortfarande inte se varför ett 
bygglov rörande hotell på adressen skulle be-
viljas. Det finns enligt mig och min erfarenhet 
inget behov av dylik byggnad mer än under de 
dagar då Rejmyre Marken och Skogsröjet äger 
rum, men är kanske inte relevant för er som 
beviljar bygglov, och kanske något som jag 
inte har med att göra. 

Se kommunens kommentar i samrådsredogö-
relsen tillhörande detaljplanen. Kommunens 
uppfattning kvarstår att aktuell planering är 
lämplig. 

Av rent personliga skäl ser jag bara ett stort 
störningsområde då L Hammarlund har uttalat 
att både minigolf och pool ska finnas på områ-
det och det förmodar jag hamnar i den södra 
delen av tomten. Det kommer ju att medföra 
stora olägenheter för mig som granne till 
Rejmyre 1:205, då min tomt Rejmyre 1:180 
vätter just mot den södra delen. 

 

Jag kommer om detta bygglov beviljas, på-
tvingas leva med både insyn och oljud från 
Rejmyre 1:205, något som jag mycket väl kan 
undvara. 
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Sammanfattning och revideringar 

Yttranden från fyra olika sakägare inkom under samrådstiden och granskningstiden. Med anled-
ning av framförda synpunkter har planeringsenheten gjort en del revideringar av detaljplanen. 

Revideringar efter samrådet: 

Följande väsentliga förändringar har gjorts på plankartan: 

 Till granskningsskedet kompletteras plankartan med att även bostäder får uppföras inom 
planområdet. 

 Planbestämmelse om utnyttjandegraden justeras så att högst 600 m2 inom planområdet 
får bebyggas. 

 På plankartan ersätts bestämmelse om högsta nockhöjd av bestämmelse om högsta bygg-
nadshöjd. I planen medges nu en högsta byggnadshöjd av 7,2 m. Bestämmelse om högsta 
takvinkel 45 grader införs samtidigt i nu upprättad plan. 

 S k ”prickmark”, mark som inte får förses med byggnader, införs på ett större område på 
tomtens södra sida. Samtidigt tas prickmark bort på norra sidan 

 Bestämmelse om högsta nockhöjd för kompletterande bebyggelse (komplementbyggna-
der) utgår. 

 I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i plankartan. 
 

Följande väsentliga förändringar har gjorts i tillhörande planhandlingar: 

 Planbeskrivningen kompletteras i olika delar angående att även bostäder får uppföras 
inom planområdet. Bl a innebär det kompletteringar vad gäller trafikalstring, parkerings-
behov och buller. 

 Planbeskrivningen justeras avseende utnyttjandegraden, vilken ändrats i plankartan. Sam-
tidigt redovisas en ny illustration med bl a mindre byggvolym. 

 Planbeskrivningen justeras och kompletteras avseende byggnadshöjd och takvinkel, uti-
från ovan ändringar i plankartan.   

 Planbeskrivningen justeras med anledning av att prickmarken justerats i plankartan. 

 Planbeskrivningen justeras och kompletteras vad gäller hantering av eventuell förekomst 
av föroreningar mm.  

 Planbeskrivningen justeras angående hotellrum, trafikalstring, parkeringsbehov mm avse-
ende hotell. 

 Planbeskrivningen justeras avseende landskapsbild, skuggning. 

 Planbeskrivningen kompletteras kring eventuella störningar och olägenheter som kan 
uppkomma från planområdet, bl a att man måste hålla sig till lagar och förordningar samt 
visa respekt. Samt att detta inte är något som kan styras via detaljplan, utan är en ord-
ningsfråga. 

 Planbeskrivningen kompletteras ur informationshänseende i lämpliga delar utifrån skriv-
ning från Östergötlands museum. 
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 Planbeskrivningen kompletteras angående att exploatör ansöker om och be-kostar skylt-
ning från Glasbruksvägen vid eventuell hotellverksamhet. 

 Planbeskrivningen kompletteras angående att fastigheten Rejmyre 1:205 ingår i gemen-
samhetsanläggning för gata (Rejmyre GA:8). 

 I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna. 

Revideringar efter granskning: 

 Planbeskrivningen kompletteras redaktionellt utifrån miljöteknisk undersökning med re-
sultat, rekommendationer mm. 

 
Planhandlingarna har efter granskningsskedet endast redaktionellt justerats och behåller 
därmed dateringen 2019-04-29. Detta granskningsutlåtande erhåller dateringen 2020-01-
10. 

 

Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts 

 Kommunen bedömer att ägare till fastigheterna Rejmyre 1:171, Rejmyre 1:177, Rejmyre 
1:180 samt Rejmyre 1:287 helt eller delvis inte fått sina synpunkter tillgodosedda under 
planprocessen (se yttranden samt kommentarer i såväl samrådsredogörelsen som gransk-
ningsutlåtandet). 

 

 

Forsatt arbete 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplanen 

 

 

Planeringsenheten 

 

Marika Östemar 
Planarkitekt 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Bordlagt beslut i ärendet Trafikåtgärder på 
Bergslagsvägen/De Besche väg med anledning av nytt 
vårdcentrum 
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträden den 25 november 2019, § 439, att 
bordlägga den första att-satsen som var på förslag från förvaltningen – att 
Bergslagsvägens avstängning utanför restaurang Joans permanentas. 
 
De övriga två att-satserna beslutade kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige, och kommunfullmäktige fattade beslut om dessa på 
sammanträdet den 18 december 2019, § 190: 
 

1. 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.  

 
2. Att De Besche väg, sträckan utanför vårdcentrumbyggnaden, stängs för 

biltrafik och utformas för gång- och cykeltrafik.  
 
På sammanträdet den 4 mars 2020 föreslås kommunstyrelsen besluta om den 
bordlagda att-satsen. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

1. Att Bergslagsvägens avstängning utanför restaurang Joans permanentas 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 190   Dnr: KS.2019.1138 

 

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 

- 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. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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 

av- och 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. 

 

 

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. 

345

345



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 36 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

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. 

Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring i att-satserna enligt följande: 
1. Att Bergslagsvägen skyndsamt öppnas för trafik i båda riktningar i dess 

ursprungssträckning Finsterwaldevägen och upp till Hyttvägens 

anslutning samt De Beche väg, och att sträckan utformas som 

lågfartsområde. 

2. Att omgestaltningen till lågfartsområde sker etappvis och med stor 

hänsyn till näringsidkare samt fordons, gång och cykeltrafik på hela 

sträckningen. 

 

Ulrika Jeansson (S), Ingrid Westlund (V) och Ingela Billström (MP) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Hugo Anderssons (C) 

yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 37 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. 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. 

 

2. Att De Besche väg, sträckan utanför vårdcentrumbyggnaden, stängs för 

biltrafik och utformas för gång- och cykeltrafik. 

Reservation 

Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Ulla-Britt Edengren, 

Kai Hallgren, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla 

SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2019-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 439   Dnr: KS.2019.1138 

 

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 

- 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. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 50 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2019-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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 

av- och 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. 

 

 

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. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 51 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2019-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

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. 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar på att bordlägga första att-satsen: att 

Bergslagsvägens avstängning utanför restaurang Joans permanentas. 
 

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar på att 

att-satserna ska lyda: 
1. Att Bergslagsvägen skyndsamt öppnas för trafik i båda riktningar i dess 

ursprungssträckning 

Finsterwaldevägen och upp till Hyttvägens anslutning samt De Beche 

väg, och att sträckan utformas som lågfartsområde. 

2. Att omgestaltningen till lågfartsområde sker etappvis och med stor 

hänsyn till näringsidkare samt fordons, gång och cykeltrafik på hela 

sträckningen. 

 

Stefan Carlsson (V) och Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Ulrika 

Jeanssons (S) yrkande att bordlägga första att-satsen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S) 

yrkande att bordlägga första att-satsen: att Bergslagsvägens avstängning 

utanför restaurang Joans permanentas. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 52 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2019-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bordlägga förslaget till beslut att Bergslagsvägens avstängning 

utanför restaurang Joans permanentas 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

 

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. 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2019 Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Förslag till beslut 

1. 

Inga handlingar i utskick - kommer senare i 
veckan
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Kommunstyrelsen  

 
 

Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm 
arbetstid till barnomsorg dagtid 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att avsätta medel för särskilda 
satsningar. För sektor utbildning öronmärktes 2 000 000kr för det som i 
strategisk plan benämndes barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter 
och helger.  
 
Under 2019 genomförde sektor utbildning en uppföljning av barnomsorgen 
under kvällar, nätter och helger -dnr KS.2019.1026.2019-§ 196. Förvaltningens 
bedömning var att nyttjandegraden av verksamheten var låg i relation till 
kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutade i sitt möte i december 2019 att 
verksamheten ska upphöra från och med januari 2020. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att låta budgetmedlen om  
1 980 000kr för barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter och helger 
ligga kvar inom sektor utbildnings ram och se avvecklingen som en del av 
åtgärder för ekonomi i balans. Medlen ska ligga som en särskild tilldelning. 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att låta budgetmedlen på 1 980 000kr för barnomsorg på obekväm 
arbetstid dvs kvällar, nätter och helger ligga kvar i sektor utbildnings ram 
som en särskild tilldelning och se avvecklingen som en del av åtgärder 
för ekonomi i balans. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Förvärv Hällestadgården (Hällestad 1:11) 

 
Sammanfattning 
 

Sektor Vård och omsorg har genomfört en utredning av behov och möjliga 
alternativ avseende utbyggnad av boende inom SÄBO. Utredningen presenterades 
för kommunfullmäktige. Fullmäktige fick ta ställning till fyra olika alternativ till 
lösning. Beslutet i fullmäktige pekade ut alternativet innehållande avveckling av 
Storängsgården samt nybyggnation av ca. 89 platser i tätorten. Beslutet innehöll 
även tillbyggnad av 12 nya platser på Hällestadgården i Hällestad. 
 
Effekten av en nybyggnation och tillbyggnad innebär möjlighet till moderna lokaler 
som kan optimera välfärdstekniken och dess bemanning.   
 
Fastighetsavdelningen har utrett konsekvenserna av fullmäktiges beslut. Initialt 
föreslår avdelningen ett förvärv av Hällestadsgården (Hällestad 1:11). I nästa skede 
föreslås en tillbyggnad av de nya platserna. Projektering och kalkylering av 
tillbyggnationen pågår och beräknas föreläggas fullmäktige för beslut under Q2/Q3 
2020. 
 
Fastighetsavdelningen och Vallonbygden AB har diskuterat olika vägar att uppfylla 
fullmäktiges beslut. Slutsatsen som delas av båda parter är att kommunen förvärvar 
Hällestadgården från Vallonbygden. Vallonbygden är av den uppfattningen att 
vårdboendet inte tillhör dess huvudsakliga inriktning och dessutom 
förvaltningsmässigt inte passar in i beståndet.  
 
Ur ett kommunalt perspektiv innebär ett förvärv av Hällestadgården en högre 
handlingsfrihet. Driftmässigt minskar kostnaden för verksamheten då internhyra är 
billigare än externförhyrning. Egenägd fastighet för kommunal kärnverksamhet är 
långsiktigt generellt sett billigare för verksamheten.  
 
Parterna har låtit värdera fastigheten genom två av varandra helt oberoende parter. 
Vallonbygdens värderare Croisette Valuation & Analysis AB sätter värdet till 
34 200 000 kr. Finspångs kommuns värderare Forum fastighetsekonomi AB 
värderar fastigheten till 38 000 000 kr. Parterna är överens om att förvärvspris är ett 
genomsnitt av respektive värdering d.v.s. 36 100 000 kr.  
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Fredrik Björkman 

2020-01-23  2 (2)  

Dnr KS.2019.0817  

  

 

 

Vidare är parterna överens om att upprätta ett avtal om återköp av de friliggande 
bostadshusen vid Hällestadgården. Finspångs kommuns huvudsakliga policy är att 
inte förvalta ”rena” bostadshus. Värdering av bostadshusen har upprättats av 
Forum fastighetsekonomi AB, vilken visar 2 400 000 kr. Kommunen och 
Vallonbygden AB är vidare överens om villkor för hantering av 
förrättningskostnader och kostnader för separering av värmesystemet. 

Ekonomiska konsekvenser utav förvärv förutom ordinarie driftkostnader är: 
sedvanliga transaktionskostnader, stämpelskatt för bostadsdel på fastigheten. 

Kommunen har för närvarande en god likviditet. Beroende på hur övriga 
investeringar faller ut under året kan nyupplåning bli aktuell. Förvaltningen önskar 
medgivande för nyupplåning men avser att avvakta med verkställande till dess 
behov uppstår. 

 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige föreslå 

1. Att Finspångs kommun förvärvar Hällestad 1:11 från Vallonbygden AB för 
köpeskillingen 36 100 000 kr exklusive transaktionskostnader. 

2. Att utöka 2020 års investeringsram med 36 100 000kr.  

3. Att medge lånefinansiering inom 2020 års beslutade låneram. 
4. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal. 

5. Att den vinst som uppstår vid försäljning av Hällestad 1:11, blir kvar i 
Vallonbygden AB. Syftet är att årligen bygga ca. 20 lägenheter med full 
tillgänglighetsanpassning. 
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Parter 

Vallonbygden AB, org. nr 556381-0588 , nedan kallad ”Säljaren”. 

Finspångs kommun, org. nr 212000-0423, nedan kallad ”Köparen”. 

Säljaren och Köparen kallas gemensamt i detta avtal ”Parter”/”Parterna” 

   FASTIGHET 

 Hällestad 1:11 i Finspångs kommun, nedan kallad ”Fastigheten”.  

 

1. Bakgrund 

1.1 Säljaren är ägare till Fastigheten, som ligger i samhället Hällestad i Finspångs 
kommun. På Fastigheten finns idag Hällestadgården. Enligt uppgifter i 
lantmäteriets fastighetsinformation har Fastigheten en areal om 17 016 kvm. 
Fastigheten är belastad med servitut enl. bil. 1 

2. Överlåtelse 

2.1 Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen.  

3. Tillträdesdag 

3.1 Köparen ska tillträda Fastigheten den 1 juli 2020 

4. Köpeskilling 

4.1 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till Trettiosex miljoner etthundra tusen 
/36 100 000/ kronor. 

5. Köpeskillingens erläggande m.m. 

5.1 Köparen ska kontant på tillträdesdagen erlägga 36 100 000 kr. Köpeskilling ska 
sättas in på av Säljaren anvisat bankkonto. 

6. Köpebrev  

6.1 I samband med att köpeskillingen enligt punkt 4.1 till fullo erlagts ska Säljaren 
utfärda köpebrev till Köparen.  

7. Äganderättsövergång 

7.1 Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen. 
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8. Pantbrev 

8.1 Fastigheten är fri från penninginteckningar. 

9. Inkomster och utgifter 

9.1 Alla inkomster av Fastigheten som belöper på tiden fram till Tillträdesdagen 
tillkommer Säljaren och för tiden därefter Köparen. Motsvarande ska gälla för 
samtliga kostnader och utgifter hänförliga till Fastigheten. 

9.2 Likvidavräkning ska upprättas per Tillträdesdagen.  

10. Stämpelskatt 

10.1 Köparen skall stå för samtliga kostnader för stämpelskatt och expeditionsavgifter 
etcetera i anledning av överlåtelsen av Fastigheten. 

10.2 Fastighetsavgiften för fastigheten regleras på tillträdesdagen fördelat med 6/12 
del på säljaren och 6/12 del på köparen.  

11. Säljarens garantier 

11.1 Säljaren garanterar 

11.1.1 att Säljaren på Avtalsdagen och på Tillträdesdagen är civilrättslig och lagfaren 
ägare till Fastigheten; 

11.1.2 att det på Tillträdesdagen inte finns några arrende eller hyresavtal avseende 
Fastigheten, samt att Fastigheten på Tillträdesdagen inte belastas av andra 
ledningsrätter, servitut, arrende- eller nyttjanderätter, eller andra kända 
belastningar utöver vad som framgår av registerutdrag. 

11.1.3 att på Fastigheten per Tillträdesdagen belöpande offentliga avgifter och anslut-
ningsavgifter i förhållande till det skick som Fastigheten har på Avtalsdagen till 
fullo erlagts i den mån de förfallit till betalning; 

11.1.4 att per Tillträdesdagen, såvitt Säljaren känner till, inget föreläggande av 
myndighet beträffande Fastigheten erhållits, som inte är åtgärdat samt att 
Säljaren på Avtalsdagen inte känner till några kommande förelägganden 
avseende Fastigheten;  

11.1.5 att, såvitt Säljaren känner till, Fastigheten på Avtalsdagen inte är föremål för 
rättegång, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess eller annan tvist, samt att, 
såvitt Säljaren känner till, någon tvist rörande Fastigheten inte heller är att 
förvänta; 

11.2 Skulle på grund av brist i de lämnade garantierna Köparen tillfogas kostnad, 
förlust eller skada, ska Säljaren kompensera Köparen så att Köparen försätts i 
samma ekonomiska situation som om garantibristen inte hade förelegat. 
Garantireglering ska ske endast som prisavdrag. Garantireglering ska inte ske om 
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bristerna totalt understiger 50 000 kronor, varvid enskild garantiavvikelse som 
understiger 10 000 kronor inte skall beaktas. Om bristerna överstiger 50 000 
kronor skall garantireglering ske med hela beloppet, inklusive de första 10 000 
kronorna. Köparen har inte rätt att framställa krav avseende omständigheter 
som var kända för Köparen på Avtalsdagen. Ersättningsanspråket kan ej heller 
överstiga det pris som överenskommits för fastigheten. 

11.3 Om inte Köparen inom skälig tid, dock senast inom ett (1) år från Tillträdesdagen, 
skriftligen reklamerar avvikelse från garanti enligt punkterna 12.1.1  - 12.1.5 
ovan, förlorar Köparen rätten att åberopa avvikelsen.  

11.4 Ingen ersättningsskyldighet för garantiavvikelser ska föreligga  

a) om och i den utsträckning som garantiavvikelsen uppstår på grund av (i) 
införandet av lagstiftning som inte var i kraft på Avtalsdagen eller som 
kommer att gälla retroaktivt, (ii) ändringar i praxis hos någon berörd 
myndighet med effekt efter Avtalsdagen, eller (iii) ökning i skattesatser 
gällande på Avtalsdagen, 

b) för garantiavvikelser som inte hade uppstått eller som hade varit 
mindre, om det inte varit för en handling, försummelse eller åtgärd från 
Köparens sida. 

11.5 Om Köparen framställer garantianspråk avseende garantiavvikelse som enligt 
Säljarens bedömning är möjlig att avhjälpa, ska Säljaren ha rätt att under en 
period om sex (6) månader efter mottagandet av garantianspråket söka avhjälpa 
den angivna avvikelsen, varvid Köparen ska lämna erforderligt bistånd därtill. 

11.6 Om tredje man framställer anspråk mot Köparen avseende någon sak för vilken 
Köparen kan framställa garantianspråk mot Säljaren, ska Köparen omgående 
meddela Säljaren därom och Säljaren ska då ha rätt att efter eget val och på egen 
bekostnad kontrollera bemötandet av sådan tredje mans anspråk. Köparen har 
rätt att efter eget val och på egen bekostnad delta i bemötandet av tredje mans 
anspråk. 

11.7 Latenta anspråk mot Köparen utgör inte garantiavvikelser förrän sådana anspråk 
manifesterats i mot Köparen framställda anspråk. 

12. Köparens garantier 

12.1 Köparen garanterar att köparen på Avtalsdagen inte känner till några brister i 
Säljarens garantier. 

13. Försäkringsfall 

13.1 Skulle Fastigheten före eller på Tillträdesdagen drabbas av skada som ersätts av 
försäkring och skadan inte är avhjälpt på Tillträdesdagen, ska köpet trots detta 
fullföljas, varvid Köparen, mot erläggande av avtalad köpeskilling, inträder i 
Säljarens rätt till försäkringsersättning.  
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14. Förvaltning, framtida byggnation m.m. 

14.1 Säljaren förbinder sig att för tiden till och med Tillträdesdagen endast vidta 
sedvanliga förvaltningsåtgärder avseende Fastigheten. Säljaren får inte teckna 
nya hyresavtal eller andra avtal av materiell betydelse avseende Fastigheten utan 
Köparens godkännande.  

15. Ändringar och tillägg 

15.1 Eventuella ändringar i eller tillägg till detta köpeavtal ska upprättas skriftligen 
och undertecknas av Säljaren och Köparen för att vara giltiga. 

16. Tvist 

16.1 Tvist i anledning av detta köpekontrakts tillkomst hanteras av allmän domstol. 

17. Villkor för avtalet 

17.1 Detta köpeavtal gäller under förutsättning att det godkänts genom beslut av 
kommunfullmäktige i Finspångs kommun och att beslutet vunnit laga kraft senast 
den 1 juli 2020 

* * * * 
Detta köpeavtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 
 
Finspång den      februari 2020             Finspång den      februari 2020 
 
Vallonbygden AB 
 
 
Britt-Marie Ellersten 
Ordförande 
 

Finspångs kommun 
 
 
Ulrika Jeansson 
Ks Ordförande 

  

Hans-Erik Olofsson 
Verkställande direktör 

Johan Malmberg 
Kommundirektör 
 
 
 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  
 
Finspång den     februari 2020 Finspång den    februari 2020 

 
 
 

…………………………………………….              ………………………………………………. 
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Avtal mellan Finspångs kommun och Vallonbygden AB  
 

 

Fastighet Hällestad 1:11  
  
Parter Säljare: 

Finspångs kommun                                   212000–0423 
 
Köpare: 
Vallonbygden AB                                       556381–0588 

 
1/1 
 
 
1/1 
 
 
 
 

   
Avtal Parterna avtalar härmed om att Vallonbygden AB återköper annexet och 

posthuset med därtill tillhörande lämplig markyta för 2,4 miljoner kronor. 
(enl. värdering 2020-01-27) 
 
Vidare är parterna överens om att säljaren står kostnaden för förrättningen 
av den nybildade fastigheten. 
 
Säljaren ansöker om och genomför förrättningen innan försäljning.  
 
Köparen står för uppkommen stämpelskatt. 
 
Parterna skall även lösa frågan avseende värmeförsörjning för den nya 
fastigheten. Kostnader understigande 100 tkr hanteras av köparen.  
I det fall kostnaderna överstiger 100 tkr fördelas totala kostnaden lika mellan 
parterna. 

  
  
  
Säljarnas 
underskrifter 

 Finspång 2020 -      
    

 
 

     

 Ulrika Jeansson                              Johan Malmberg  
  (Kommunstyrelsens ordförande)   

 
 (Kommundirektör)  

      
 
Köparnas  
Underskrifter __________________________   _________________________        

   
 Britt-Marie Ellersten  Hans-Erik Olofsson 

Ordförande   Verkställande Direktör 
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2019-07-02 
 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

 

Värdeutlåtande 
 

avseende fastigheten 
 

Hällestad 1:11 
 

Finspångs kommun 
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Finspångs kommun 
 Box 5 
 612 21 Finspång 
 
 genom Fredrik Björkman 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för interna bedömningar. 
 
Värderingsobjekt Hällestad 1:11 i Finspångs kommun. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är juli 2019. 
 
Förutsättningar Inom värderingsobjektet finns en anläggning för värmeproduktion 

som förutsätts vara byggnad på ofri grund och denna ingår där-
med inte i det bedömda marknadsvärdet.  

 
 Tillagningsköket har för ändamålet fullgod utrustning. Enligt erhål-

let hyresavtal ägs dessa inventarier av Finspångs kommun. Dessa 
betraktas därmed som lös egendom och ingår inte i det bedömda 
marknadsvärdet. 

 
 För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
 Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-

kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet 2019-07-01 av undertecknad 

tillsammans med Bengt Lundkvist, Vallonbygden AB. 
 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Lokalhyreskontrakt. 
 - Hyreslista i excel. 
 - Uppgifter om drift- och underhållskostnader. 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Utdrag ur detaljplan. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
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BESKRIVNING 
 
Lagfaren ägare Vallonbygden AB  (Org.nr 556381-0588) 
 
Fastighetstyp Samhällsfastighet med inriktning mot omsorgsboende samt delvis 

bostadsfastighet. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget inom Hällestad samhälle väster om 

Finspångs tätort. Avståndet till Finspång är ca 13 km. Gatuadres-
sen är Örebrovägen 259 A-C i Hällestad (blå pil i kartor nedan). 

 
 Näromgivningen utgörs av övervägande småhusbyggnader och öp-

pen åkermark. Utbudet av servicefunktioner och kollektiva kom-
munikationer inom samhället är mycket begränsat. Fastigheten 
angränsar till rv. 51 mellan Norrköping och Örebro och tillgänglig-
heten är därmed god. 

 

 
 Källa: Eniro 

387

387



Hällestad 1:11 4(25) 
Finspångs kommun 

 

 

  
 Källa: Eniro 
 
Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 2018-06-19. Pla-

nen anger bostads- och vårdändamål. Planen reglerar ingen maxi-
mal exploateringsgrad utan anger endast högsta byggnadshöjd till 
17,5 meter. Genomförandetiden går ut 2023-06-19. Enligt text på 
Finspångs kommuns hemsida är syftet med planen främst att Häl-
lestadgården ska ges möjlighet att bygga ut. 
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Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). Det bedöms som mycket 
troligt att någon av dessa hanterar värmeanläggningen som är be-
lägen på värderingsobjektet. Ingen av dessa har dock på grund av 
tidsbrist granskats närmare, förutom gemensamhetsanläggningen 
Västerby GA:1 enligt nedan.  

 
 Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Finspång Väs-

terby GA:1 som avser väg. Antalet delägare uppgår till 16 st. och 
värderingsobjektet innehar 22/100-delar. Gemensamhetsanlägg-
ningen bedöms inte påverka värdebedömningen negativt med 
mindre än eventuella kostnader som kan belasta värderingsobjek-
tet. 

 
Uthyrningsbara areor De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en-

heter per lokaltyp framgår av tabellen. 
  

Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 
  m² %  enheter 
Bostäder 587 15 9 

Vård 1 908 48 1 

Lager 140 3 - 

Övrigt - - 3 

Specialboende 1 378 34 1 

Summa 4 013 100 14 

 
 Areauppgifterna härrör från hyreslistan. Kontrollmätning har ej ut-

förts. 
 
 Utöver areorna i tabellen finns en förrådsbyggnad som ej redovi-

sas med area. 
 
Tomtbeskrivning Värderingsobjektets areal uppgår till 17 016 kvm. 
 
 Befintlig bebyggelse upptar mycket grovt uppskattat ca 3 500 kvm, 

dvs. ca 20 % av tomten. Den obebyggda delen utgörs av gräsmat-
tor, asfalterade och plattsatta gångytor och asfalterade parke-
ringsytor. Tomten är inhägnad delvis inhägnad med staket, främst 
mot åkermark och Hällestaån. Runt byggnaden Åstugan finns ett 
lågt trådstaket. 

 

389

389



Hällestad 1:11 6(25) 
Finspångs kommun 

 

 

Byggnadsbeskrivning Värderingsobjektet är bebyggt med tre st. byggnader varav huvud-
byggnaden omfattar huvudbyggnaden ”Hällestagården” och en se-
parat avdelning inom ”Åstugan”. Dessutom finns två fristående 
byggnader med hyresrätter, ”Posthuset” och ”Annexet” samt en 
enklare förrådsbyggnad. 

 
 ”Hällestagården” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt. Troligen är byggnaden om- och 

tillbyggd under 1980-talet. Byggnaden är uppförd i två plan, delvis 
med souterrainkällare och delvis med krypgrund. Kännedom om 
större om- och tillbyggnader samt renoveringar saknas, förutom 
ovan nämnda. 

 
 Byggnaderna är grundlagda med gjuten källare eller gjuten platta 

på mark. Stommar och bjälklag utgörs troligen av betong. Fasa-
derna är klädda med puts. Fönstren är av både äldre 2- och nyare 
3-glastyp med isolerglas och karmar av trä. Taken är täckta med 
tegel. 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenradiatorer. En äldre oljepanna 
finns kvar. Ventilationen i äldreboendet utgörs av mekanisk till- 
och frånluft med värmeåtervinning. En hiss finns i äldreboendets 
trapphus. Trapphusen har trapplöp och golv av marmor. Byggna-
derna är anslutna till nät för el och VA samt fiber. Brandlarm med 
givare i bostadslägenheterna är installerat.  

 
 Byggnaderna inrymmer ett äldreboende med bostäder, gemen-

samma ytor samt ett fullgott tillagningskök med tillhörande mat-
sal. I källaren finns undercentral, tvättstuga, terapirum och slöjdsal 
samt förrådsutrymmen och personallokaler i form av omkläd-
ningsrum. 
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 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och ändamå-
let. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och godkänd. 

 
 Bostadslägenheterna har normalgod standard för ändamålet. Kök 

av 1980-talstyp med spisplattor, fläkt, inbyggd ugn samt kombine-
rat kyl- och frysskåp. Duschrum av 1980-talstyp med duschplats, 
WC, tvättställ och handduktstork samt våtrumsmatta på golvet 
och kaklade väggar. Rum har golv belagda med plastmatta och 
väggar klädda med tapeter. Flertalet lägenheter har balkong. I in-
nertak i samtliga rum utom kök finns fastmonterade takskenor för 
att underlätta tunga lyft och flytt av de boende från rum till rum. 
Planlösningen är normalgod för ändamålet. Underhållsskicket är 
något varierande då vissa lägenheter har ytskikt och inredning 
som är från 1980-talet och vissa har renoverade ytskikt beroende 
på in- och utflyttning. Något akut invändigt underhållsbehov be-
döms dock inte föreligga. 

 
 De gemensamma korridorytorna, samlingslokaler och terapilokaler 

har huvudsakligen normalgott skick och standard. Golven är be-
lagda med linoleum eller klinker, väggarna är klädda med tapeter 
och taken utgörs av undertak. Lokalerna är specialanpassade för 
nuvarande verksamhet. Det invändiga underhållsskicket är nor-
malgott för åldern och något akut underhållsbehov bedöms inte 
föreligga. 

 
 
 ”Åstugan” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt men byggnaden är troligen upp-

förd under slutet av 1980-talet. Byggnaden är uppförd i ett plan. 
Kännedom om större om- och tillbyggnader samt renoveringar 
saknas. 

 
 Byggnaden är grundlagda med gjuten betongplatta. Stommar är 

troligen av trä. Fasaderna är klädda med träpanel. Fönstren är av 
3-glastyp med isolerglas och karmar av trä. Taken är täckta med 
tegel. 
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 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenburen golvvärme. Ventilationen i 
äldreboendet utgörs av mekanisk till- och frånluft med värmeåter-
vinning. Byggnaden är ansluten till nät för el, VA och fiber. Brand-
larm med givare i respektive lägenhet är installerat. 

 
 Byggnaderna inrymmer 7 st. bostäder och gemensamma ytor för 

senildementa. 
 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och nyttjan-

det. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och godkänd. 

 
 Bostadslägenheterna har normalgod standard för ändamålet. 

Rummen omfattar trinettkök. Duschrum av 1980-talstyp med 
duschplats, WC och tvättställ samt våtrumsmatta på golvet och 
kaklade väggar. Rum har golv belagda med plastmatta och väggar 
klädda med tapeter. Lägenheterna har uteplatser. Planlösningen 
är normalgod för ändamålet. Underhållsskicket är normaltgott för 
åldern. Något akut invändigt underhållsbehov bedöms inte före-
ligga. 

 
 De gemensamma korridorytorna, samlingslokaler och det gemen-

samma köket har huvudsakligen normalgott skick och standard. 
Golven är belagda med linoleum eller klinker, väggarna är klädda 
med tapeter och taken utgörs av undertak. Lokalerna är specialan-
passade för nuvarande verksamhet. Det invändiga underhålls-
skicket är normalgott för åldern och något akut underhållsbehov 
bedöms inte föreligga. 
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 ”Posthuset” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt men enligt taxerade uppgifter 

anges 1910. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan, delvis med källare 
och delvis med krypgrund. Kännedom om större om- och tillbygg-
nader samt renoveringar saknas men det bedöms rimligt att större 
ombyggnad har skett under 1980-talet. 

 
 Byggnaden är grundlagd med källare av granitsten och betong. 

Stommar och bjälklag utgörs troligen av trä. Fasaderna är klädda 
med träpanel. Fönstren är av både äldre 2- och nyare 3-glastyp 
med isolerglas och karmar av trä. Taket är täckt med tegel. 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenradiatorer. Ventilationen sker via 
självdrag. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA.  

 
 Byggnaden inrymmer 6 st. hyresbostäder samt en mindre tvätt-

stuga. I källaren finns undercentral samt lägenhetsförråd. 
 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och nyttjan-

det. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och därmed godkänd. 

 
 Bostadslägenheterna har normalgod standard för ändamålet. Kök 

av 1980-talstyp med spisplattor, fläkt, inbyggd ugn samt kombine-
rat kyl- och frysskåp. Duschrum av 1980-talstyp med duschplats, 
WC och tvättställ samt våtrumsmatta på golvet och kaklade väg-
gar. Rum har golv belagda med plastmatta och väggar klädda med 
tapeter. Lägenheter i markplan har uteplatser. Planlösningen är 
normalgod för ändamålet. Underhållsskicket är normalgott och 
något akut invändigt underhållsbehov bedöms inte föreligga. 
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 ”Annexet” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt men enligt taxerade uppgifter 

anges 1910. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan, delvis med källare. 
Kännedom om större om- och tillbyggnader samt renoveringar 
saknas men det bedöms rimligt att större ombyggnad har skett 
under 1980-talet. 

 
 Byggnaden är grundlagd med källare av granitsten och betong. 

Stommar och bjälklag utgörs troligen av trä. Fasaderna är klädda 
med träpanel. Fönstren är av äldre 2-glastyp med karmar av trä. 
Taket är täckt med tegel. 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenradiatorer. Ventilationen sker via 
självdrag. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA.  

 
 Byggnaden inrymmer 3 st. hyresbostäder. 
 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och nyttjan-

det. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och därmed godkänd. 

 
 Ingen bostad besiktigades men dessa antas ha motsvarande skick 

och standard som ”Posthuset”.  
 
 
 ”Förrådsbyggnad” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt. Byggnaden är uppförd i ett plan 

med gjuten platta eller krypgrund. Stommen är av trä, fasader 
klädda med träpanel, fönster av äldre 1-glasfönster med träkarm 
och taket är täckt med tegel. Byggnaden är ouppvärmd. Känne-
dom om större om- och tillbyggnader samt renoveringar saknas. 
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 Byggnaden besiktigades endast utvändigt och dess underhållsskick 

bedöms vara normalgott för åldern och nyttjandet. Visst under-
hållsbehov föreligger främst för fönsterunderhåll. 

 
 

HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
 Hyra för Hällestagården och Åstugan, med tillhörande gemensam-

hetslokaler och kök debiteras på Finspångs kommun. Gällande 
bashyra regleras via ett hyresavtal giltigt till och med 2014-10-30. 
Därefter har kontraktet förlängts med 5 år, dvs. till och med 2019-
10-30. Enligt muntlig information har en formell uppsägning inte 
skett varför kontraktet normalt sett borde förlängas med ytterli-
gare 5 år, dvs. till och med 2024-10-30. Dock har parterna en 
”tyst” överenskommelse om att kontraktet skall förlängas löpande 
i och med pågående diskussion om överlåtelse. 

 
 Till hyreskontraktet har tecknats tilläggsavtal om förhöjd hyra som 

erhållits i två versioner. Det ena av dessa är daterat 2011-03-29 
resp. 2011-04-06 med en tilläggshyra på 375 000 kr och hyrestid 
till och med 2014-10-30. Det andra av dessa är daterat 2011-08-30 
resp. 2011-09-* med en tilläggshyra om 303 750 kr fördelat på 
168 750 kr på servicelägenheterna och 135 000 kr för verksam-
hetslokaler, och en hyrestid till och med 2014-10-30. Tilläggsavta-
let ska ingå som integrerad del i hyresavtalet och antas därmed 
förlängas enligt ovanstående.       
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Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 
redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 

 
 Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen. 
  
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  
Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt Area Totalt 
  m² m² kr/m² kr 

  
kr/m² kr m² kr/m² kr 

Bostäder 587 466 895 416 988 
  

895 416 988 121 917 110 903 

Vård 1 908 1 908 1 767 3 371 224 
  

1 033 1 970 296 - - - 

Lager 140 140 684 95 817 
  

400 56 000 - - - 

Övrigt - - - 9 120 
  

- 9 120 - - 20 760 

Specialboende 1 378 1 378 1 046 1 440 915 
  

1 046 1 440 915 - - - 

Genomsnitt / Summa 4 013 3 892 1 371 5 334 064 
  

1 000 3 893 319 121 1 088 131 663 

 
 Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive 

tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen. 
  

Kontrakts- Antal Andel av 

längd kontrakt hyra % 

<= 1 år 2 29 

> 1 - <= 3 år - - 

> 3 - <= 5 år - - 

> 5 - <= 10 år 1 71 

> 10 år - - 

Totalt 3 100 

 
Vakans / Hyresrisk För närvarande är vakansläget som framgår av tabellen nedan. 
   

Lokaltyp % vid kalkylstart 
  Hyra Area 
Bostäder 21 21 

Vård - - 

Lager - - 

Övrigt 69 - 

Specialboende - - 

Genomsnitt 2 3 

  
 Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 

har gjorts. 
   

Hyresgäst etc. Lokal- Area 
  

Vakansantagande 
  typ   

  
    

    m² 
  

fr.o.m. t.o.m. 
1 st. vakant bostad Bostäder 67 

  

2019-07-01 2019-12-31 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 
  

2019-07-01 2020-06-30 

6 st. vakanta carportplatser P-platser - 
  

2019-07-01 2044-12-31 

2 st. vakanta p-platser med el P-platser - 
  

2019-07-01 2019-09-30 
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 Gjorda vakansantaganden och åsättanden av hyresrisker innebär 
en vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. Långsiktig 
vakans för hyresbostäder om ca 2,0 % motsvarar ca 6 st. genom-
snittliga månadshyror per år. 

   

Vakans/hyresrisk (%) 
Lång

- 

  
201

9 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
202

4 
202

5 
202

6 
202

7 
202

8 siktig 
Bostäder 21,0 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Vård - - - - - - - - - - - 

Lager - - - - - - - - - - - 

Övrigt 61,8 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 
Specialbo-
ende - - - - - - - - - - - 

Totalt 2,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder samt föregående års faktiska utfall för år 2015, 
2016 samt 2017 och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Kost-
naderna bedöms komma att utvecklas med inflationen. Kostnads-
bedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 
Drift & löp. UH Periodiskt 

UH   Admin. Media Övr. 
  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 
Bostäder 596 350 35 316 110 135 

Vård 486 928 25 316 65 80 

Lager 456 64 25 316 35 80 

Övrigt - 7 - - - - 

Specialboende 546 753 35 316 80 115 

Genomsnitt/Summa 524 2 103 30 316 76 100 
 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Fastighetsskatt etc Gällande taxeringsvärden samt nuvarande fastighetsskatt och/el-

ler kommunal fastighetsavgift framgår av tabellen. 
  

  Taxeringsvärde, tkr Fastighets- 
  Mark Byggnad Totalt skatt, tkr 
Bostäder 250 1 700 1 950 6 

Summa 250 1 700 1 950 6 

 
 Värderingsobjektet är taxerat med typkod 320 (Hyreshusenhet, 

bostäder). Värdeår är 1986. 
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 Värderingsobjektet borde även vara taxerat med typkod 823 (spe-
cialenhet, vårdbyggnad). En sådan taxering innebär skattebefrielse 
då något taxeringsvärde ej åsätts. Bedömt marknadsvärde påver-
kas således inte om en sådan taxering sker i framtiden. 

 
 För bostäder utgår en kommunal fastighetsavgift som baseras på ett indexreglerat belopp per bo-

stadslägenhet (f.n. 1 377 kr per år för hyreshus och 8 049 kr per år för småhus). Den kommunala 
fastighetsavgiften kan dock inte bli högre än taxeringsvärdet multiplicerat med skattesatsen (0,3% 
för hyreshus och 0,75% för småhus). Taxeringsvärdet förändras vid de tillfällen regelverket medger 
detta och i linje med översiktligt bedömd fastighetsprisutveckling. Nuvarande skattesatser och reg-
ler om indexreglering av beloppet per bostadslägenhet förutsätts gälla under hela kalkylperioden. 

 
Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 

tabellen. 
  

Driftnetto     
  kr/m² kr  
Aktuell hyra 1 330 5 336 344 

Drift & underhåll -524 -2 102 730 

Fastighetsskatt -1 -5 850 

Driftnetto år 1 (helår) 804 3 227 764 

Driftnetto, normaliserat 471 1 889 644 
 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 

är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

 
 

VÄRDERING Metodtillämpning 
 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av-

kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och un-
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat-
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav-
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas-
tighetsköp. 
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 Marknadsanalys  
 
Allmänt Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har, liksom i omvärlden, 

gått in i en fas med lägre tillväxt. Konjunkturläget i Sverige är dock 
fortsatt stark och inflationsförväntningarna ligger kring 2 %. Med 
anledning av detta beslutade Riksbanken i april att låta reporäntan 
vara oförändrad på -0,25 %. Riksbanken räknar med att höja repo-
räntan nästa gång vid slutet av året under förutsättning att kon-
junkturläget inte försämras. 

 
 Det råder flera osäkerhetsfaktorer kring konjunkturutvecklingen i 

omvärlden, bl.a. p.g.a. den rådande handelskonflikten mellan USA 
och Kina och risken har ökat att Storbritannien träder ut ur EU 
utan avtal. Dessutom har den ekonomiska utvecklingen i Italien, 
Tyskland och Frankrike försvagats kraftigt under senare tid och 
ännu råder osäkerhet huruvida nedgången avser en tillfällig svacka 
eller om nedgången är början mot en mer bestående svaghet i 
konjunkturen.  

 
 Aktiemarknaden har återhämtat sig från höstens kraftiga nedgång 

och aktiepriserna har haft en positiv utveckling under det första 
halvåret. De börsnoterade fastighetsbolagen har haft en starkare 
utveckling än börsen. Sedan årsskiftet har statsobligationsräntorna 
med längre löptider sjunkit och kronan försvagats. 

  
 Riksbanken bedömer att konjunkturen i Sverige kommer att vara 

fortsatt stark framöver men att den lägre BNP-tillväxten kommer 
att bestå. Tidigare har BNP-tillväxten drivits av en stark bostads-
marknad och när bostadsinvesteringarna nu sjunker dämpas till-
växten. 

 
Fastighetsmarknaden Omsättningen på fastighetsmarknaden har varit stor under det 

första halvåret, ca 79 miljarder kr, vilket är högre än motsvarande 
period föregående år. Den växande e-handeln har medfört att in-
tresset för logistikfastigheter växt medan renodlade handelsfastig-
heter har tappat i attraktivitet. 

 
 Finansieringsvillkoren är fortsatt goda med låga räntenivåer, däre-

mot har tillgången till skuldfinansiering stramats åt. Den tidigare 
mycket aktiva marknaden för företagsobligationer visar tecken på 
inbromsning och enligt en undersökning utförd av Catella har både 
fastighetsbolagen och banker en något mer pessimistisk syn på 
hur kreditmarknaden kommer att utvecklas framöver.  

 

399

399



Hällestad 1:11 16(25) 
Finspångs kommun 

 

 

 De börsnoterade fastighetsbolagen har varit aktiva på marknaden 
vilka gynnats av en stark utveckling på aktiemarknaden i kombi-
nation med låga räntor. Den svaga kronan och positiva hedging-
effekter har medfört ett ökat intresse bland de utländska investe-
rarna. Däremot har intresset bland de svenska institutionerna 
minskat kraftigt och är för första gången nettosäljare sedan 2007.  

 
 Marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar har under 

ett antal år gradvis sjunkit och är på många orter nere på rekord-
låga nivåer.  Detta gäller framförallt för objekt i de större städerna 
och i tillväxtregionerna. En viss utplaning av avkastningskraven kan 
emellertid nu skönjas. För de mer sekundära delmarknaderna och 
för udda objekt med högre risknivåer finns tecken på att avkast-
ningskraven stiger.  

  
 KPI steg med närmare 2,3 % oktober 2018 vilket medför att mer-

parten av lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå. 
 
Marknad avseende 
värderingsobjektet Samhällsfastigheter 
 Fastigheter som brukas av hyresgäster, vars verksamhet till över-

vägande del är skattefinansierad och är specifikt anpassad för 
samhällsservice, definieras som samhällsfastigheter. Exempel på 
vanliga verksamheter är skolor, vård, äldreboenden fängelser och 
statliga myndigheter. Avregleringen på 90-talet möjliggjorde att 
nya aktörer kunde etablera sig på marknaden och ta över ägar-
skapet av samhällsfastigheter från kommun, landsting och staten. 
Samhällsfastigheter är således ett relativt nytt segment inom den 
kommersiella fastighetsbranschen. Allt eftersom kunskapen om 
dessa har ökat, har också investerarnas intresse för samhällsfastig-
heter ökat. 

 
Samhällsfastigheter kännetecknas oftast av säkra hyresintäkter – 
särskilt om hyresgästen är kommun, stat eller landsting. Hyresav-
talen är också i regel långa. Bland investerarna spelar därför det 
geografiska mikroläget en mer underordnad roll än vid andra typer 
av fastighetsinvesteringar. Den låga hyresrisken och det ökade in-
tresset för samhällsfastigheter har inneburit att direktavkastnings-
kraven gradvis har sjunkit. 
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Försäljning av kommunernas och landstingens fastigheter förvän-
tas fortsätta framöver, samtidigt som de fortfarande, tillsammans 
med statliga fastighetsbolag (ex vis Akademiska Hus, Specialfastig-
heter och Vasallen), är de största ägarna av samhällsfastigheter. 
Tillsammans äger de uppskattningsvis 60 % av det totala bestån-
det. Den resterande andelen ägs av pensionsfonder, privata fastig-
hetsbolag och institutioner.  
 
De privata aktörerna äger och förvaltar framförallt lokaler avsedda 
för skolor eller någon form av kontorsverksamhet. Äldreboenden 
utgör också en vanlig fastighetskategori men ska då helst vara av 
yngre årgångar som uppfyller myndigheternas krav på utformning, 
och säkerhet mm. I annat fall kan risk finnas för kostsamma om-
byggnader eller hot om nedläggningar.  
 
För samhällsfastigheter råder det stor variation i direktavkast-
ningskraven. Moderna fastigheter belägna i storstadsregioner, 
med statliga eller kommunala hyresgäster i kombination med åter-
stående långa hyresavtal (15 - 25 år) är de mest eftersökta objek-
ten och i dessa fall kan avkastningskraven nå ned mot 5 % och för 
nybyggda äldreboenden finns flera noteringar under 5 %.  

 
Vård- och äldreboenden Med en åldrande befolkning, talar den demografiska utvecklingen 

för ett ökat behov av vårdplatser och äldreboenden framöver.  
 

Människor lever idag allt längre än tidigare och förnärvarande är 
ca 20 % av befolkningen i Sverige 65 år eller äldre. De regionala 
skillnaderna är stora där många små kommuner med stor utflytt-
ning har en motsvarande andel på över 30 %. Från och med år 
2020 kommer antalet personer över 85 år att öka kraftigt och till 
år 2050 tror man att antalet personer i denna ålderskategori kom-
mer att ha fördubblats jämfört med idag.  
 
Enligt en undersökning utförd av Socialstyrelsen uppgav 125 kom-
muner under 2017 att de hade en brist på äldreboenden vilket är 
en ökning om 16 kommuner jämfört mot året innan. Samtidigt ne-
kades ca 5 000 personer med positiva biståndsbeslut en plats på 
äldreboende p.g.a. platsbrist, trots att kommunerna är skyldiga att 
hitta en plats inom tre månader. 
 
En plats på ett äldreboende kostar omkring en halv miljon kronor 
per år medan hemtjänsten är betydligt billigare vilket resulterat i 
att senior- och trygghetsboenden ökat. 
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Regeringen har beslutat om en ny boendeform, biståndsbedömt 
trygghetsboende, som träder i laga kraft under april 2019. Den nya 
boendeformen riktar sig till de som är gamla men för friska för 
äldreboende. De boende kommer att erbjudas möjlighet att delta i 
gemensamma måltider och aktiviteter. Regeringen har avsatt 850 
miljoner kr som ett investeringsstöd för att bygga den nya boende-
formen.  

 
Finspång Finspångs kommun tillhör Östergötlands län. Kommunen hade per 

december 2018 drygt 21 700 invånare. Övriga samhällen är främst 
Rejmyre, Igelfors, Grytgöl samt Ljusfallshammar. Befolknings-
mängden har under de senaste 5 åren har ökat något, ca 600 per-
soner sedan december 2014. Kommunen har en tradition av till-
verkning och industriverksamhet. Störst arbetsgivare, förutom 
kommun och landsting, är Siemens och Sapa. 

 
 I Hällestad samhälle finns äldreboende inom Hällestadgården, Häl-

lestad skola med fritidsverksamhet samt skolklasser från förskola 
till årskurs sex med totalt ca 150 elever, en mindre matvarubutik, 
en liten pizzeria samt ett tankställe. 

 
 Kommunen hade per april 2019 en öppen arbetslöshet på 3,1 %, 

vilket kan jämföras med Östergötlands län 3,2 % och riket som hel-
het 3,5 %. För Finspångs del är andelen öppet arbetslösa 1,5 % 
lägre än april 2018. 

Avståndet till Norrköping från Finspångs tätort är ca 25 km medan 
avståndet till Linköping är ca 50 km. Riksväg 51 mellan Norrköping 
och Örebro passerar genom Finspångs tätort, och även genom 
Hällestad. Antalet arbetspendlare per december 2017 uppgick till 
drygt 3 100 st. inpendlare medan drygt 2 600 st. personer pendlar 
ut från kommunen. Pendlingen fördelas på de största strömmarna 
enligt följande: 

  Finspång 2016 

  In Ut Netto 
Norrköping 2 128 1 769 359 

Linköping 327 244 83 

Motala 148 22 126 

Söderköping 68 26 42 

Katrineholm 49 130 -81 

Örebro 48 18 30 

Vingåker 39 100 -61 
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Bostadsmarknad Största ägare av hyresrätter är det kommunala bostadsbolaget 
Vallonbygden AB, med knappt 1 900 st. lägenheter inom kommu-
nen. Andra större fastighetsägare är Amasten samt Vinterklasen 
AB och Björke Fastigheter. De två sistnämnda har fastigheter 
främst i de mindre orterna. 

 
I Finspångs kommun fanns enligt SCB per 2016 knappt 11 000 st. 
bostäder, varav ca 4 000 st. (36 %), hyresrätter, drygt 1 800 st. (17 
%), bostadsrätter och resterande drygt 5 100 st. (47 %) småhus. I 
flerbostadshus fanns drygt 4 700 st. lägenheter varav 68 % är upp-
låtna med hyresrätt och resterande 32 % är upplåtna med bo-
stadsrätt. Tillskottet av bostäder har varit lågt under senare år. 
Under 2017 färdigställde Vallonbygden AB 32 st. lägenheter inom 
”Majoren”, ett stenkast från centrum. Enligt SCB färdigställdes 20 
st. lägenheter med hyresrätt samt 8 st. småhus. 
 
Enligt taxerade uppgifter återfinns 6 st. fastigheter inom Hällestad 
och närliggande Borggård, med ett 80-tal lägenheter. I totalen igår 
då de servicelokaler som ingår i värderingsobjektet. 

 
 Enligt Svensk Mäklarstatistik omsattes 113 st. bostadsrätter under 

perioden februari 2018 till februari 2019. Snittpriset motsvarar ca 
529 000 kr, motsvarande drygt 8 086 kr/kvm. Antalet sålda objekt 
är för få för att Mäklarstatistik har beräknat någon säkerställd pris-
utveckling. Under samma period omsattes 108 st. småhus till ett 
snittpris på ca 1 858 000 kr, motsvarande ca 15 721 kr/kvm. Inte 
heller för småhusen har någon säkerställd prisutveckling kunnat 
beräknas 

  
 De attraktivaste områdena för flerbostadshus bedöms vara områ-

det runt centrum samt Östermalm. Övriga centrala stadsdelar be-
döms vara relativt likvärdiga. Inom miljonprogramområdena i 
Dunderbacken och Hårstorp har det historisk sett funnits relativt 
hög vakans. Under senare år har denna vakans minskat betydligt, 
främst tack vare ökad inflyttning och låg nyproduktion av bostä-
der. 

 
Äldre/serviceboende Enligt uppgifter från kommunens hemsida finns sex st. äldreboen-

den samt ett korttidsboende inom kommunen. Av dessa äldrebo-
enden finns ett i Rejmyre och värderingsobjektet i Hällestad. 
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 Ortspris 
 
 I tabellen framgår köp avseende äldreboenden som bedöms vara 

jämförbara med värderingsobjektet. 
  

Kommun Fastighet Yta Datum Pris Dir.avk Köpare 

    Lokaler Bostäder   Tkr kr/m²     

Salem Parken 6 3 650   2019-02 164 000 44 932 4,50 Heba 

Borlänge Hesse 4:34 & 44:8 8 400   2019-01 117 200 13 952   Vectura 

Timrå Tallnäs 1 1 797   2018-11 21 500 11 966 7,80 Offentliga Hus 

Höganäs 2 Fastigheter 5 174   2018-10 289 000 19 047   SBB 

Härnösand Ädelstenen 6 25 430   2018-06 1 145 000 7 361   Hemfosa 

Gotland Bro Duss 2:2 3 230 400 2018-06 52 200 14 366   Region Gotland 

Katrineholm Sköldinge-Ramsta 1:150 500 40 2018-04 10 000 18 518   Katrineberg Omsorg 

Gotland Adjutanten, Terra Nova 4 450   2018-03 147 000 33 034   M&G Investments 

Norrtälje Grindskolan 2 5 600   2018-02 72 000 12 857   Podium Fastigheter 

Täby, Norrtälje 5 Fastigheter 5 354   2017-06 225 000 42 025   Stenvalvet 

Sundsvall Hermes 4   6 326 2016-12 1 200 000 10 357   Samhällsbyggnadsbolaget 

Vellinge Påfågeln 1   3 477 2016-11 154 800 44 521 4,50 Brinova 

Kristianstad Oxen 3   3 900 2016-11 150 000 38 462 4-4,25 Northen Horizons Capital 

Borlänge Lantmätaren 3 & 4 3 790   2016-04 56 000 14 776 6,25 NP3 

Norrtälje Emmaus 67 4 108   2014-06 128 000 31 159 5,25 Diligentia 

Norrtälje Gjutaren 4 1463 (+)  2014-02 36 200 22 882   Fastighetsbolaget Norrtäljehusen Ab 

 
Anmärkningar: 
- Höganäs, förvärvet avser totalt 10 st. fastigheter varav 2 st. vård- och omsorgsfastigheter 
- Härnösand, Ädelstenen 6, Pris avser 6 kontors- och samhällsfastigheter i Falun, Härnösand, 

Sollefteå och Örebro. Portfölj nr 715 
- Norrtälje Grindskolan 2 såldes med vakanser 
- Täby, Norrtälje, 5 fastigheter med omsorg och LSS-boende 
- Sundsvall Hermes 4, portfölj om totalt 23 fastigheter med övervägande bostäder 
- Kristianstad Oxen 3, nyproduktion år 2017 
- Borlänge Lantmätaren 3 och 4, hotell som nyttjats som boende för ensamkommande flykting-

barn. 10-årigt hyresavtal med kommunen. 
- Norrtälje Emmaus 67, nybyggt 

 
 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-

nas, har köpts till priser mellan ca 7 400 och ca 45 000 kr/kvm, 
med ett medeltal på ca 232 700 kr/kvm och ett medianvärde på ca 
18 800 kr/kvm. Nedre kvartil motsvarar ca 13 600 kr/kvm. Ovan 
noterade direktavkastningarna avser antingen Forums egna ana-
lyser eller är hämtade från annan offentlig information. 
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 Ett ortsprismaterial har även framtagits avseende bostadsfastig-
heter som köpts sedan juni 2016 inom de mindre orterna i Fin-
spångs kommun. 

  
Fastighet Område LOA BOA Datum Köpeskilling Dir.avk Köpare Anm. 

    m² m²   Tkr kr/kvm Nedre Övre     

Rejmyre 1:124 Rejmyre   356 2019-04 1 650 4 634 6,25 7,50 Svennung Fastigheter AB 1 

Grytgöl 3:1 Grytgöl 146 910 2019-02 1 900 1 799 2,80 16,50 Vattufiskarna Fastigheter i Grytgöl AB 2 

Grytgöl 1:17 Grytgöl   1 149 2019-02 6 015 5 299 7,95   Vattufiskarna Fastigheter I Grytgöl   

Österby 1:10 Hällestad 244 160 2018-11 688 1 702     Privatperson   

Hävla 5:9 Hävla   1 133 2018-10 5 400 4 766     Koptisk-Ortodoxa Kyrkan I Skandinavi En   

Risinge-Falla 2:40 Falla 135 455 2018-03 2 900 4 915 8,75 9,50 Vallonbygden AB   

Emmetorp 3:51 Borggård - 232 2016-12 1 400 6 034     B.JS Energi i Finspång AB   

Byle 2:50 Byle, Landsbygd   204 2016-08 2 480 12 156     Kalefjärdens Fastigheter AB   

Borggård 2:4 Borggård - 418 2015-12 640 1 531     Privatperson   

Lotorp 4:164 Lotorp - 430 2015-12 1 100 2 558     Privatperson   

Emmetorp 3:51 Borggård - 232 2015-09 960 4 137     Privatperson   

Hävla 5:4 Hävla 208 141 2014-07 750 2 148     Kenor Camp AB   

Österby 1:10 Hällestad 244 160 2014-04 450 1 113     Accucell AB   

Rejmyre 1:148 Rejmyre   452 2013-10 1 100 2 433     Privatperson   

Rejmyre 1:124 Rejmyre   356 2013-06 665 1 867     Privatperson   

 
 Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Utgångspris 1 500 tkr. 
2) Utgångspris 1 900 tkr. Mer rimligt analyserad direktavkastning bör ligga inom 5,25 - 5,75 %. 

 
 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-

nas, har köpts till priser mellan ca 1 100 och ca 12 100 kr/kvm med 
ett medeltal kring 3 800 kr/kvm. Medianvärdet motsvarar ca 2 500 
kr/kvm och om vi bortser från de två lägsta och de två högsta no-
teringarna för kr/kvm erhålls ett trimmedel på ca 3 300 kr/kvm. 
Noterade direktavkastningar är enligt Forum egna analyser base-
rat på mäklarunderlag och egna bedömningar. 

 
 En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl-
jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 

 
 

 Omdöme om värderingsobjektet 
 
 Värderingsobjektets läge i kommunen kan klassas som ett C-läge, 

jämfört med bästa lägen i Finspångs tätort som A-läge. För om-
sorgsboende bedöms dock läget som mer positivt då antalet lik-
nande byggnader är begränsat och deras lokaliseringar redan be-
stämda.  

 
 För de 9 hyresrätterna bedöms efterfrågan som något låg men 

med en viss koppling till övrig verksamhet inom fastigheten är det 
troligt att efterfrågan ändå finns. 
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 De aktuella hyrorna för omsorgsboendet bedöms vara marknads-
mässiga. För hyresrätterna bedöms hyran motsvara bruksvärdesni-
vån. 

 
 Vakansgraden för omsorgsboende bedöms vara låg, om ens nå-

gon. En framtida risk kan föreligga vid omförhandling av avtalet 
och den eventuell diskussion om sänkning av hyra. För hyresrät-
terna bedöms en långsiktig vakans som främst avser hyresbortfall 
vid omflyttningar. 

 
 Byggnadernas underhållskick innebär att inga omfattande under-

hållsåtgärder behöver vidtas omgående. Det kunde konstateras 
att målning av träpanel och vindskivor på ”Posthuset” samt ”An-
nexet” föreligger inom närtid. För samtliga byggnader föreligger 
det visst underhållsbehov för fönster. 

 
 Värderingsobjektet bedöms, tack vare den under 2018 antagna 

detaljplanen, ha en outnyttjad byggrätt för främst äldreboende. 
Byggrätten är dock inte specificerad till ytan och därmed svår att 
kvantifiera för eventuellt värdetillägg. Vid besiktningen nämndes 
en utbyggnad för 12 st. platser. En viss efterfrågan för äldrebo-
ende bedöms dock finnas då Finspångs kommun måste ha identifi-
erat ett framtida behov. Se vidare sidan 24. 

 
 Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är ett större 

fastighetsbolag med inriktning mot liknande fastigheter. De 9 hy-
resrätterna kan dock ses som lite udda i sammanhanget men en 
separat försäljning av dessa kräver en fastighetsbildning. En kö-
pare av dessa är även mer sällsynt och bör troligen sökas bland de 
som redan äger hyresrätter i samhället.  

 
 Sammantaget innebär värderingsobjektets kontraktsstruktur med 

ett för värderingsuppdraget antaget omförhandlat hyresavtal med 
normalt kontraktstid, ett förhållandevis riskfritt hyreskontrakt 
med låg vakansrisk och ett för ändamålet normalgott underhåll att 
det är normalt attraktivt på marknaden. Det något perifera läget 
kan dock påverka betalningsviljan något negativt. Försäljningsti-
den bedöms vara relativt lång och möjligheten att sälja objektet 
kan öka om en eller flera enheter säljs i samma paket. 

 
 Ovanstående indikerar sammantaget att direktavkastningskravet 

för omsorgsdelen i värderingsobjektet bör ligga inom intervallet 
6,0 – 6,75 %. För hyresrätterna inom värderingsobjektet bör di-
rektavkastningskravet ligga inom intervallet 6,50 – 7,00 %. 
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 Kassaflödesanalys 
 
 Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi-
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to-
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde-
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa-
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

 
Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     
      
Direktavkastning restvärde 6,29 % 

- Bostäder 6,75 % 

- Vård 6,25 % 

- Lager 6,25 % 

- Övrigt 6,25 % 

- Specialboende 6,25 % 

Kalkylränta på totalt kapital     

- avseende driftnetton, snitt 6,28 % 

- avseende restvärde 8,41 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: Cirka 10 år (2019-07-01 - 2028-12-31)   

 
 Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 

består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd-
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

 
 Då värderingsobjektet har förhållandevis långa hyreskontrakt med 

hyresgäster som bedöms som relativt säkra betalare, har det be-
dömts vara lämpligt med differentierade kalkylräntor för driftnet-
ton respektive restvärde. Med hänsyn till de förhållandevis säkra 
hyresintäkterna och den förbättrade möjligheten till belåning som 
detta medför bedöms kalkylräntan under kontraktsperioden till 
4,50 %. Detta kan jämföras med 10-åriga statsobligationsräntan 
som för närvarande är ca minus 0,10 %. 

 
 Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast-

ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 
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Värdetillägg / 
Värdeavdrag Tack vare den under 2018 antagna detaljplanen bedöms det finnas 

en outnyttjad byggrätt för främst äldreboende. Värdetillägget är 
relativt svårt att bedöma i kronor då någon faktisk uppgift om ytor 
och tillbyggnad saknas vid värdetidpunkten. Antalet försäljningar 
av byggrätter för liknande ändamål i liknande mikrolägen och 
kommuner som Finspång bedöms vara mycket får, om ens några. 
Forum har kännedom om ett antal försäljningar av byggrätter för 
liknande ändamål, men merparten av dessa avser Stockholmsom-
rådet. Prisbilden är därmed ej helt relevant för värderingsobjektet.  

 
 Något värdetillägg görs därmed inte inom ramarna för detta upp-

drag.  
 
Nyckeltal Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 

tabellen. 
  

Nyckeltal     
      
Marknadsvärde 38 000 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 16 977 223 kr 

- Nuvärde av driftnetton 21 209 443 kr 

Direktavkastning, år 1 8,49 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 6,29 % 

Värde kr/m² 9 469 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde 19,49   

      

 Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 
värdeavdrag. 

 
 Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe-

ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 
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Känslighetsanalys För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 
har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans-
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast-
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd-
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

  
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   4 759 12 

Vakansgrad %-enheter 10   -7 334 -19 

Drift & underhåll kr/kvm 10   -1 364 -4 

Inflation %-enheter 1   4 942 13 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -4 230 -11 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   5 788 15 

 
 

MARKNADSVÄRDE 
 
 Marknadsvärdet av fastigheten Hällestad 1:11 i Finspångs kom-

mun bedöms vid värdetidpunkten juli 2019 till: 
 

Trettioåtta miljoner kronor 
[ 38 000 000 kr ] 

 
 OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
Norrköping 2019-07-02 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

 
Hans Westin 
Civilekonom 

 
Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation 
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
4. Karta 
5. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Finspångs kommun  
 

 
 

 
 

 

KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2019 del 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Bedömd helårsinflation   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

kr/m² 2019                     

Hyror, bostäder 899 266 538 549 560 571 583 594 606 619 631 

Vakans/hyresrisk, bost. -189 -56 -37 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 

Hyror, lokaler 1 433 2 474 4 974 5 041 5 110 5 179 4 814 3 905 3 983 4 062 4 144 

Hyror, mark, garage mm - 15 30 31 32 32 33 34 34 35 36 

Vakans/hyresrisk, mark mm - -9 -17 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 

Effektiv hyra 1 330 2 690 5 489 5 593 5 673 5 754 5 400 4 503 4 593 4 685 4 778 
                        

Drift & Löpande underhåll -423 -855 -1 731 -1 765 -1 801 -1 837 -1 873 -1 911 -1 949 -1 988 -2 028 

Periodiskt underhåll -101 -205 -414 -422 -431 -440 -448 -457 -466 -476 -485 

Fastighetsskatt etc -1 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 

Kostnader -525 -1 063 -2 151 -2 194 -2 238 -2 282 -2 328 -2 375 -2 422 -2 470 -2 520 
                        

Driftnetto 804 1 627 3 339 3 400 3 435 3 472 3 072 2 128 2 171 2 214 2 258 
                        

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   3 225   Restvärde kalkylslut (tkr) 36 617 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   1 890         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   6,28         

Kalkylränta restvärde (%)   8,41   Marknadsvärde kr/m² 9 469 

Direktavkastning, initial, %   8,49   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) 19,49 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 6,29     
 

 

Kalkylresultat 
Värdetidpunkt juli 2019 (kalkylstart 2019-07-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         21 209   

Nuvärde av restvärde (tkr)         16 977   

SUMMA (tkr)         38 187   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       38 000   
              

 

410

410



Hällestad 1:11 Bilaga 2  1(1) 
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   
  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   
    m²   kr kr/m² index%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 
Finspångs kommun (Äldreboende) Vård/Förråd 2 048 24-10-31 2 026 296 989 90   -   -     2 026 296 989   2 026 296 989 1, 2 

26 st. servicelägenheter (53 kvm) Äldreboende 1 378 19-12-31 1 440 915 1 046 100   -   -     1 440 915 1 046   1 440 915 1 046 - 

7 st. uthyrda bostäder (52 kvm) Bostäder 466 19-12-31 416 988 895 100   -   -     416 988 895   416 988 895 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 - - - 100   -   -     58 659 882   58 659 882 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 - - - 100   -   -     52 244 959   52 244 959 - 

6 st. vakanta carportplatser P-platser - - - - -   -   -     16 200 -   16 200 - 3 

4 st. uthyrda p-platser med el P-platser - 19-12-31 9 120 - -   -   -     9 120 -   9 120 - - 

2 st. vakanta p-platser med el P-platser - - - - -   -   -     4 560 -   4 560 - - 

Summor / Genomsnitt   4 013   3 893 319 1 000     -   -     4 024 982 1 003   4 024 982 1 003   

 
Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Avtal upphör 2019-10-30 och antas förlängt med 60 månader. 
2) Hyrestillägg avser mellanskillnad mellan debiterad hyra och uppräknad bashyra, och antas även det vara förlängt till och med 2024-10-31. 
3) Enligt hyreslista vakanta och antas så förbli kalkylperioden ut. 
 

 
ÖVRIGA TILLÄGG 
 

Hyresgäst etc./tillägg (tkr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Finspångs kommun (Äldreboende) 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 201 - - - - 

Summa 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 201 - - - - 
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Fastighetskarta med gränser och byggnader 
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Baltzarsgatan 18, 211 36  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Kungsgatan 56 C, 601 86  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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Kortfattat värdeutlåtande 
del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet), Finspångs kommun 
 

  
 Posthuset Annexet 
 
Uppdragsgivare Finspångs kommun, genom Fredrik Björkman 
 
Syfte Att för ovan nämnda byggnader, med tillhörande lämplig markyta, 

fördela det av undertecknad per 2019-07-02 för hela fastigheten 
bedömda marknadsvärdet. Syftet är att utgöra underlag för in-
terna bedömningar i samband med eventuell försäljning. 

 
Förutsättningar Enligt överenskommelse redovisas värdefördelningen på ett kort-

fattat sätt. För utförlig information om värderingsobjektet och vär-
debedömningen hänvisas till nämnda värdeutlåtande.  

 
Enligt muntlig information från uppdragsgivaren har troligtvis 
ingen hyreshöjning för de berörda nio lägenheterna skett varför 
någon ny värdebedömning per januari 2020 inte har gjorts. 
 
De i tidigare upprättat värdeutlåtande ingående bedömda media-
kostnader (värme, el, VA och renhållning) avser hela fastigheten 
som en enhet då undermätare inte finns. Som förutsättning för 
denna värdefördelning har den genomsnittliga kostnaden per kvm 
multiplicerats med de aktuella bostadsytorna för Posthuset och 
Annexet. Det kan således finnas en avvikelse vid en jämförelse 
med faktiskt förbrukning för respektive byggnad. 
 
För uppdraget gäller Allmänna villkor för värdeutlåtande. 
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 2(5) 
Finspångs kommun 

 

 

Värderingsobjekt del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) i Finspångs kom-
mun. 

 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är juli 2019. 
 
Besiktning Besiktning av värderingsobjektet skedde 2019-07-01 i samband 

med tidigare värderingsuppdrag. 
 
Fastighetsbildning Fastighetsbildning för Posthuset och Annexet har inte genomförts 

och den fastslagna tomtarealen för Posthuset och Annexet är per 
dagens datum därmed okänd. Det förutsätts att avstyckning kan 
ske och att en lämplig fastighetsbildning därmed skapas. 

 
Taxeringsvärde Nedan angivna taxeringsvärden och fastighetsskatt baseras på be-

räknade taxeringsvärden för år 2019. Dessa kan avvika från de un-
der 2019 nya fastslagna taxeringsvärdena men detta bedöms inte 
påverka utförd värdebedömning i någon nämnvärd grad. 
  
  Taxeringsvärde, tkr Fastighets- 
  Mark Byggnad Totalt skatt, tkr 
Bostäder 250 1 700 1 950 6 

Summa 250 1 700 1 950 6 

 
Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 

redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 
 
 Hyrorna kan sammanfattas med avseende på lokaltyp och uthyrt 

respektive vakant enligt tabellen. 
 
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  
Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt Area Totalt 
  m² m² kr/m² kr 

  
kr/m² kr m² kr/m² kr 

Bostäder 587 466 895 416 988 
  

895 416 988 121 917 110 903 

Genomsnitt / Summa 587 466 895 416 988 
  

895 416 988 121 917 110 903 

 
Vakans / Hyresrisk Vid värderingsuppdrag per juli 2019 var vakansläget som framgår 

av tabellen nedan. 
  
Lokaltyp % vid kalkylstart 
  Hyra Area 
Bostäder 21 21 

Genomsnitt 21 21 
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 3(5) 
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 Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 
har gjorts. 
  
Hyresgäst etc. Lokal- Area 

  
Vakansantagande 

  typ   
  

    
    m² 

  
fr.o.m. t.o.m. 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 
  

2019-07-01 2019-12-31 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 
  

2019-07-01 2020-06-30 

 
 Gjorda vakansantaganden och åsättande av hyresrisker innebär en 
vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. Långsiktig va-
kan om ca 2,0 % motsvarar ca 2 st. genomsnittliga månadshyror 
per år. 
 
Vakans/hyresrisk (%) Lång- 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 siktig 
Bostäder 21,0 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Totalt 21,0 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder samt föregående års faktiska utfall för värme, el, 
VA och renhållning för år 2015, 2016 samt 2017 och avser kostna-
der som belöper på fastighetsägaren och exkluderar kostnader 
som betalas av hyresgästen. Fördelningen på Posthuset och An-
nexet är som ovan nämnts baserad på kr/kvm för samtliga byggna-
der och ytor. Kostnaderna bedöms komma att utvecklas med in-
flationen. Kostnadsbedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 
Drift & löp. UH Periodiskt 

UH   Admin. Media Övr. 
  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 
Bostäder 596 350 35 316 110 135 

Genomsnitt/Summa 596 350 35 316 110 135 

 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Extraordinärt under- 
håll / Investeringar Bedöms inte vara aktuellt. 
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 4(5) 
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Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 
tabellen. 

  
Driftnetto     
  kr/m² kr  
Aktuell hyra 710 416 988 

Drift & underhåll -596 -350 129 

Fastighetsskatt -10 -5 850 

Driftnetto år 1 (helår) 104 61 009 

Driftnetto, normaliserat 275 161 354 

 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 
är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

 
 

VÄRDERING Flerårig avkastningsanalys 
 
Kalkylränta/ 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     
      
Direktavkastning restvärde 6,75 % 

- Bostäder 6,75 % 

Kalkylränta på totalt kapital 8,88 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: Cirka 10 år (2019-07-01 - 2028-12-31)   

 
Nyckeltal  

Nyckeltal     
      
Marknadsvärde 2 400 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 1 297 740 kr 

- Nuvärde av driftnetton 1 090 388 kr 

Direktavkastning, år 1 2,54 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 6,75 % 

Värde kr/m² 4 089 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde 1,23   

      

Känslighetsanalys   
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   - - 

Vakansgrad %-enheter 10   -799 -33 

Drift & underhåll kr/kvm 10   -248 -10 

Inflation %-enheter 1   583 24 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -303 -13 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   410 17 
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 5(5) 
Finspångs kommun 

 

 

SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING 
 

 Marknadsvärdet av fastigheten del av Hällestad 1:11 (Posthuset 
och Annexet) i Finspångs kommun bedöms vid värdetidpunkten 
juli 2019 till: 

 

Två miljoner fyrahundratusen kronor 
[ 2 400 000 kr ] 

 
  OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
Norrköping 2020-01-27 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

 
Hans Westin 
Civilekonom 

 
Bilagor;  
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) Bilaga 1 1(1) 

Finspångs kommun  
 

 
 

 

KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2019 del 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Bedömd helårsinflation   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

kr/m² 2019                     

Hyror, bostäder 899 266 538 549 560 571 583 594 606 619 631 

Vakans/hyresrisk, bost. -189 -56 -37 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 

Effektiv hyra 710 210 502 538 549 560 571 583 594 606 618 
                        

Drift & Löpande underhåll -461 -137 -276 -282 -287 -293 -299 -305 -311 -317 -324 

Periodiskt underhåll -135 -40 -81 -82 -84 -86 -87 -89 -91 -93 -95 

Fastighetsskatt etc -10 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 

Kostnader -606 -179 -363 -370 -378 -385 -393 -401 -409 -417 -425 
                        

Driftnetto 104 31 139 168 171 175 178 182 185 189 193 
                        

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   61   Restvärde kalkylslut (tkr) 2 916 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   161         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   8,88         

Kalkylränta restvärde (%)   8,88   Marknadsvärde kr/m² 4 089 

Direktavkastning, initial, %   2,54   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) 1,23 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 6,75     
 

 

Kalkylresultat 
Värdetidpunkt juli 2019 (kalkylstart 2019-07-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         1 090   

Nuvärde av restvärde (tkr)         1 298   

SUMMA (tkr)         2 388   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       2 400   
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet)                  Bilaga 2 1(1) 
Finspångs kommun 

 

HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   
  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   
    m²   kr kr/m² index%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 
7 st. uthyrda bostäder (52 kvm) Bostäder 466 19-12-31 416 988 895 100   -   -     416 988 895   416 988 895 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 - - - 100   -   -     58 659 882   58 659 882 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 - - - 100   -   -     52 244 959   52 244 959 - 

Summor / Genomsnitt   587   416 988 895     -   -     527 891 899   527 891 899   
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Kommunstyrelsen  

 
 

Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 
kommun 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen lämnar förslag till riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i 
Finspångs kommun.  
 
Riktlinjen utgör ett stöd för att förebygga hot och våld samt strategier för 
åtgärder som bör vidtas av och för politiker som drabbas av olika former 
av hot, våld eller trakasserier. 
 
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska 
system då detta kan innebära att individer avstår från politiska uppdrag.  
 
Förtroendevalda i Finspångs kommun ska känna godtagbar trygghet och säkerhet 
både under sitt uppdrag och i övriga sammanhang.  
 
Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun har berett ärendet. 
 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. att anta riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 
kommun 
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Riktlinje 

Vid hot och våld mot förtroendevalda i 
Finspångs kommun 
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FINSPÅNGS KOMMUN 

Finspångs kommun 
612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 
E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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Sammanfattning  

  
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt  
demokratiska system då detta kan innebära att individer avstår  
från politiska uppdrag.  
 
Förtroendevalda i Finspångs kommun ska känna godtagbar trygghet och 
säkerhet både under sitt uppdrag och i övriga sammanhang.  
 
Riktlinjen utgör ett stöd för att förebygga hot och våld samt strategier för 
åtgärder som bör vidtas av och för politiker som drabbas av olika former 
av hot, våld eller trakasserier.
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Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda 

Denna riktlinje tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 
politiker och ledamöter i kommunala bolag i Finspångs kommun.  

Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan 
innebära att människor avstår från att ta politiska uppdrag eller att förtroendevalda avsäger sig 
sina uppdrag. Det kan också innebära att avståndet mellan de förtroendevalda och 
medborgarna blir längre.  

Förtroendevalda i Finspångs kommun ska känna godtagbar trygghet och säkerhet både under 
sitt uppdrag och i övriga sammanhang. De ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar 
och inte påverkas i sitt beslutsfattande. 

Riktlinjen utgör ett stöd för att förebygga hot och våld samt strategier för åtgärder som bör 
vidtas av och för politiker som drabbas av olika former av hot, våld eller trakasserier. 

Den kommunala organisationen stöttar den förtroendevalda med vägledning i situationer. 

 

Vad är hot och våld  

Hot innebär att någon hotar att skada någon person eller dennes egendom. Hotet som riktas 
kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för den som blir 
utsatt. Hotet kan ske via kommunikation, till exempel telefonsamtal, sms, genom direkt tilltal 
eller med hjälp av vapen eller annat föremål. 

Hot är en form av otillåten påverkan som alltid handlar om straffbara gärningar. Det kan till 
exempel handla om olaga hot eller utpressning för att en förtroendevald ska fatta ett visst 
beslut eller förhåller sig passiv. 

Trakasserier är en form av hot med subtila metoder där syftet är att påverka eller reagera på 
något som inträffat. Det ska noteras att trakasserier är en form av påverkan som inte alltid är 
straffbar. I vissa situationer kan emellertid trakasserierna betraktas som ofredande, olaga 
förföljelse eller fridskränkningsbrott. Trakasserier kan vara obehagliga telefonsamtal, tecken 
på kartläggning eller att oönskade varor har beställts i personens namn i syfte att hämnas eller 
av annat skäl väcka obehag.  

Med våld avses slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot förtroendevalda 
med anledning av deras uppdrag. Våld är fysiskt sett den grövsta formen av otillåten 
påverkan. Det kan vara våld, till exempel misshandel mot en förtroendevald, en anhörig eller 
kollega. Det kan även handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse. 
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Åtgärder 

Generella akutåtgärder då hot- eller våldssituation inträffar 

 Larma snabbt via telefon 112, personlarm eller ropa på hjälp 

 Vid akutsamtal uppge vem du är, platsen, skador, hot, drabbade samt telefonnummer 
man når dig på 

 Förebygg risk för nya angrepp och skador 

 Kontakta anhörig och er gruppledare 

 
Egna åtgärder 

 Förbered dokumentation av hot eller händelse. Notera: tid, plats, 
händelse, orsak, vidtagna åtgärder, övrigt av vikt.  

 
 Gör polisanmälan och rapportera till kommunens säkerhetschef eller 

säkerhetssamordnare. 
 

 Spara information och dokumentation om hot eller trakasserier som du utsatts 
för som kan användas som bevismaterial. 

 
 Notera namn och telefonnummer till personer som hört eller sett vad som hänt om det 

är möjligt. 

 Vid behov kontaktas polisen, kommunens säkerhetschef eller säkerhetssamordnare för 
samråd och stöd avseende bedömning av eventuellt hot eller behov av lämpliga 
skyddsåtgärder.  

 
Polisanmälan 

Grundregeln är att brott ska polisanmälas och polisen ska utreda dessa. Om någon blir utsatt 
för hot, våld eller trakasserier är det därför viktigt att en polisanmälan lämnas in.  

Polisanmälan kan göras genom telefon 114 14 eller genom att uppsöka närmaste polisstation. 
Vid akuta situationer ring snarast 112. Det är alltid den som drabbas som avgör om en 
polisanmälan ska inlämnas. En anmälan ger polisen betydligt större möjligheter att förhindra 
att gärningspersonen upprepar brott samt möjliggör att personen kan lagföras och eventuellt 
betala ersättning för skador som personen har orsakat.  

Politiker har lagstadgad rätt att begära att polisanmälan blir åtkomstskyddad. Detta innebär att 
endast de tjänstemän hos polisen som är berörda och arbetar med ditt ärende kan ta del av 
innehållet. Om ett angrepp kan bero på gärningspersonens negativa inställning till den 
drabbades hudfärg, nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller 
sexuella läggning är det viktigt att det anges vid polisanmälan. Detta klassas som hatbrott och 
kan leda till straffskärpning vid lagföring. 
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Stöd i rättsprocessen 

Den som drabbas av hot, våld har i de allra flesta fall rätt att ta med en stödperson vid besök 
hos polisen. Den drabbade bestämmer själv vem som ska vara stödperson. Det kan 
exempelvis vara en vän, en arbetskollega en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en 
brottsoffer- eller kvinnojour. Den som drabbas kan även få ett målsägandebiträde ett så kallat 
juridiskt biträde, om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet ger stöd genom hela 
den juridiska processen. Eventuellt önskemål om målsägandebiträde ska framföras till polis 
eller åklagare. 

 

Skydd för hotade 

Polisen kan erbjuda åtgärder för hotade som behöver skydd. På de flesta polismyndigheter 
finns brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och skydd för brottsoffer. Polisen bedömer 
hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd som bör vidtas i det enskilda fallet. 
Exempel på detta är rådgivning, bevakning och olika tekniska hjälpmedel. Polisen samarbetar 
med andra myndigheter och organisationer, exempelvis Skatteverket och socialtjänsten när 
det gäller skyddat boende. 

Polismyndigheten ansvarar för personskydd av förtroendevalda på kommun- och 
landstingsnivå. 

Internt i kommunen kan förstärkt skydd tillhandahållas vid behov: 

 Personlarm under begränsad tid  

 Bevakning genom kommunväktare 

 

 
Att förebygga situationer av hot och våld vid offentliga möten 

Bedöm lämplighet att genomföra mötet, resurser, lokal, bevakningsåtgärder som krävs för 
säkerheten.  
 
Kontakta polisen och informera om eventuella kontroversiella budskap som kan påverka 
hotbilden. Informera dig om andra evenemang som kan pågå parallellt, exempelvis 
demonstrationer och informera dig om planerade åtgärder för eventuell ordningsstörning. 
 
Vid offentliga möten bör huvudpersonen undvika plats mitt på en yta med människor runt 
omkring. Tänk på angreppsrisk från person med eventuellt tillhygge.  
 
Säkerhetsavstånd kan markeras med hjälp av blommor, band eller rep vid offentliga möten. 
Tänk ur säkerhetssynpunkt på placering av entréer, funktionärer och media. 
 
Planera reträttväg till säkert utrymme. Använd säker parkeringsplats för fordon i nära 
anslutning.  
 
Provocera inte störande eller hotfulla personer. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Instruktion för kommundirektören 

 
Sammanfattning 
Den tidigare kommunallagen innehöll i princip ingen reglering av de anställdas roll 
och ansvar. I samband med den senaste kommunallagsutredningen fördes dock 
diskussioner om kommundirektörens roll och ställning i den kommunala 
organisationen och utredningens föreslog att kommunstyrelsen ska bli skyldig att 
fastställa en instruktion för kommundirektören. Förslaget liknar i många avseenden 
det som finns om VD-instruktion i aktiebolagslagen.   

Anledningen till detta att det identifierats ett stort behov av att reglera 
kommundirektörens uppdrag i syfte att klargöra ansvars-, roll- och 
uppgiftsfördelning mellan kommunstyrelsen och kommundirektören. Inte minst var 
ambitionen att en instruktion skulle kunna medverka till ett bättre samspel och färre 
intressekonflikter mellan den politiska nivån och 
förvaltningsorganisationen/kommundirektören. Således framgår numera av 7 kap. 
1-2 §§, kommunallagen (2017:725) att kommunstyrelsen ska utse en direktör och att 
direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen. Av kommunallagen framgår också att 
kommunstyrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen, samt direktörens övriga uppgifter.  
Mot bakgrund av ovanstående har förvaltningen tillsammans med den politiska 
ledningsgruppen tagit fram bifogat förslag.  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 

1. Att fastställa instruktion för kommundirektören 
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Instruktion för kommundirektören 

Bakgrund  

Enligt 7 kap. 1-2 §§, kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen utse en direktör. 
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under styrelsen. Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan 
benämning. Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  

Roll och uppdrag i förhållande till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige  

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i andra 
juridiska personer, såsom hel- och delägda bolag och kommunalförbund som kommunen är 
medlem i. Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och får sitt uppdrag från 
och svarar inför kommunstyrelsen.  

Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen när det gäller att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över samtliga nämnders, 
inklusive gemensamma nämnder och berörda kommunalförbunds verksamheter, liksom de 
kommunala bolagens verksamheter. 

Kommundirektören ska även biträda kommunstyrelsen att på fullmäktiges uppdrag utöva 
ägarskap över de kommunala bolagen. Kommundirektören ska arbeta med integritet och 
lyhördhet och tjäna både majoritet och minoritet lika. Kommundirektören ska verka för att 
rollen och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är tydlig och 
upprätthålls. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ska gemensamt på 
ordförandes initiativ komma överens om arbetsformer för hur ärenden till kommunstyrelsen 
ska initieras och beredas och för hur relationen till politiken i det löpande arbetet ska fungera.  

Anställningen  

Kommundirektören anställs av kommunstyrelsen och har den ledande ställningen bland 
kommunens anställda tjänstepersoner.  

Kommundirektören anställs tillsvidare i kommunen med ett chefsförordnade som 
kommundirektör under tre år, i enlighet med gällande kollektivavtal för det kommunala 
arbetsgivarområdet, samt enligt samma regelverk som övriga chefer i kommunen. 
Anställningsavtalet ska upprättas och tecknas av kommunstyrelsens ordförande,  

Det dagliga arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret över kommundirektören utövas av 
kommunstyrelsens ordförande, som också svarar för att löpande uppföljning av 
kommundirektörens uppdrag, lönesamtal och lönesättning. Om kommundirektören ej kan 
fullgöra sina uppgifter under en längre period ska en överenskommelse göras med 
kommunstyrelsens ordförande, om vem som under tiden ska ha det fulla ansvaret. Beslut om 
att avsluta kommundirektörens anställningsförhållande fattas av kommunstyrelsens 
ordförande. 
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Ansvarsområden  

Finspångs kommun är organiserad i en förvaltning under kommunstyrelsen, benämnd 
kommunstyrelsens förvaltning. Kommundirektören är förvaltningschef och därmed chef över 
hela den kommunala organisationen. Kommundirektören ska fastställa, organisera och leda 
kommunens förvaltningsorganisation, så att den arbetar i enlighet med politiska beslut och att 
målsättningar verkställs och följs upp. Kommundirektören ska säkerställa att förvaltningen 
har rätt kompetens, förmåga och kapacitet att utreda, bereda, verkställa och följa upp beslut.  

Kommundirektören ska säkerställa att chefer och övriga medarbetare har kunskap och 
förståelse för hur en kommun styrs och vilka ekonomiska förutsättningar som gäller. 

Kommundirektören har arbetsgivarrollen för kommunens sektorchefer samt för 
avdelningscheferna inom ledningsstaben. Dessa svarar inför och rapporterar till 
kommundirektören. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson även vid kris 
eller svår påfrestning och ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det 
innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande 
ansvar vid störningar i samhället.  

Uppdrag  

Förutom de uppdrag som ges i samband med budget strategisk plan och vid särskilda beslut 
har kommundirektören följande uppdrag:  

 Kommundirektören ska säkerställa att sektors- och avdelningschefer arbetar utifrån ett 
kommun- och koncernövergripande perspektiv och ansvara för samordning, ledning 
och fördelning av förvaltningsövergripande uppdrag samt stödja sektor- och 
avdelningschefer i deras specifika uppdrag.  

 Kommundirektören ska säkerställa att ett koncernperspektiv genomsyrar Finspångs 
kommuns arbete, där såväl sektorer som bolag tar ett gemensamt ansvar för att 
åstadkomma största möjliga nytta för medborgarna och mesta möjliga 
resursutnyttjande.  

 Kommundirektören ska arbeta för att verksamheterna levererar godtagbar kvalitet 
inom givna ekonomiska ramar. Vid sidan av detta ska kommundirektören arbeta aktivt 
för tillväxt och utveckling av hela Finspångs kommun utifrån vad som framkommer i 
strategisk plan och budget, och med utgångspunkt i Vision 30/35 samt Agenda 2030.  

 Kommundirektören utgör tillsammans med verkställande direktören för FFIA 
kommunens koncernledning med uppdrag att samordna och leda koncernövergripande 
frågor, samt att samordning sker mellan bolags- och sektorchefer i gemensamma 
frågor och uppgifter. 

 Kommundirektören ska säkerställa att kommunkoncernen präglas av värden som utgår 
ifrån principer om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, jämställdhet, 
respekt för olika individuella förutsättningar samt effektivitet, god service och kvalitet 
till medborgarna. Kommundirektören ska säkerställa att hela organisationen känner till 
och följer offentlighetsprincipen samt att en god relation till media föreligger med 
respekt för dess uppdrag som granskare och informatör.  
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 Kommundirektören ska säkerställa att principer om styrning, ledning, uppföljning, 
utvärdering och kontroll finns fastställda och att de hanteras och beslutas i enlighet 
med fastställd ordning.  

 Kommundirektören ansvarar för att de ärenden som arbetsgivardelegationen, 
kommunstyrelsen och fullmäktige ska behandla är tillfredsställande beredda och 
utredda samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter. Kommundirektören har 
också uppdraget att säkra adekvat stöd till fullmäktiges beredningar, 
kommunstyrelsens uppföljningsgrupper samt i förekommande fall utsedda styrgrupper 
eller motsvarande. De förtroendevalda kan dock välja att självständigt bereda ärenden 
till ovanstående politiska organ.       

Övrigt 

 Har yttranderätt vid kommunstyrelsens och arbetsgivardelegationens sammanträden 
och har rätt att göra en anteckning till protokollet i frågor som rör ekonomi, till 
exempel om finansiering saknas vid vissa beslut.  

 Äger rätt att meddela olika direktiv och infordra uppgifter från de kommunala 
sektorerna. Respektive sektorchef informeras dock alltid i dessa sammanhang.  

Beredning av ärenden 

Kommundirektören har ansvar för beredning av ärenden till kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens utskott och kommunfullmäktige samt för formuleringen av förslag till 
beslut. Tjänsteskrivelserna ska ge en komplett redogörelse för ett förslags för- och nackdelar 
samt ekonomiska konsekvenser. För ärenden som kommer från en eller flera andra nämnder 
eller bolagsstyrelser, ska kommundirektören ha ett ansvar för att samordna förslagen och 
komplettera ärendet med ett övergripande perspektiv, vad gäller konsekvenser och 
finansiering. I beredningen ska lyhördhet för ansvarig nämnds och bolagsstyrelses ansvar och 
profession beaktas. De förtroendevalda kan dock välja att självständigt bereda ärenden till 
ovanstående politiska organ.       

Delegation 

Kommundirektören har rätt att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar på sådant sätt det 
kommer till uttryck i kommunstyrelsens delegationsordning och i beslut ifrån 
kommunstyrelsen i enskilda ärenden.  

Externa kontakter  

Kommundirektören ska aktivt arbeta med och vårda externa kontakter i organ där tjänstemän 
samverkar, såsom till exempel näringsliv, akademi, statliga- och regionala organ samt andra 
kommuner och regioner på nationell och internationell nivå. Kommundirektören kan på 
uppdrag av kommunstyrelsen ordförande företräda denne där så behövs.  

Uppföljning av uppdragen  

Uppföljning av kommundirektörens uppdrag sker vid uppföljningssamtal med 
kommunstyrelsens presidium. Uppföljningen ligger tillsammans med kommunens 
lönekriterier till grund för det årliga medarbetarsamtalet mellan kommundirektören och 
kommunstyrelsens ordförande.  
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Helena Wetterhall 

2020-02-11  1 (1)  
Dnr KS.2019.0943  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 
kommun 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen lämnar förslag till riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i 
Finspångs kommun.  
 
Riktlinjen utgör ett stöd för att förebygga hot och våld samt strategier för 
åtgärder som bör vidtas av och för politiker som drabbas av olika former 
av hot, våld eller trakasserier. 
 
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska 
system då detta kan innebära att individer avstår från politiska uppdrag.  
 
Förtroendevalda i Finspångs kommun ska känna godtagbar trygghet och säkerhet 
både under sitt uppdrag och i övriga sammanhang.  
 
Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun har berett ärendet. 
 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. att anta riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 
kommun 
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Fredrik Franzén 

2020-01-30  1 (1)  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9173: 
Asfaltering Arena Grosvad  

 
Sammanfattning 
 

Inom ramen för verksamhetsinvesteringar tilldelades fritid via Ledningsstaben 
100 000 kr för investeringsmedel gällande asfaltering på Arena Grosvad. 
Investeringen handlar om att byta asfaltsparti på område där nuvarande asfalt var 
skadad och bildat sprickor och gropar. Groparna var ett stort problem för 
gräsklippare och ismaskiner som behövde förflytta sig över ytan för att nå gräsytor 
och isbanor i området. Detta medförde att de olika maskinerna ibland körde ner 
och skadade underredet mot underlaget.  

Under pågående arbete när befintlig asfalt rivits bort konstaterades att vattenmassor 
bildats och kunde samlas i underlaget vilket med stor sannolikhet var anledningen 
till att åtgärden behövde vidtas. I och med denna nya upptäckt och för att även 
säkra framtida kvalité av den nya asfaltsytan behövdes delar av bärlagret bytas ut 
och dräneringsrännor placeras under asfalten för att leda bort vatten som annars 
riskeras att samlas där. Under arbetet konstaterades även att kringliggande asfalt 
riskerades att inte hålla då vattenmassan på samma sätt hamnar där istället vilket 
medförde att en större yta än planerat behövde åtgärdas av bärlager och ny asfalt för 
att hela den befintliga asfaltsytan ska kunna bära sig och inte bilda spricka och större 
gropar.  

Budgeterad investering 100 000 kr. Utfallet uppgår till 260 847 kr där avvikelsen 
beror på de oförutsedda kostnaderna med bärlagret, dräneringsrören och ökningen 
av yta för asfalteringen till följd av de underliggande vattenmassorna för att 
säkerställa resultat långsiktigt i investeringen.  

Investeringen föranleder en kostnadsökning på helårsbasis av avskrivningar med 37 
264 kr och internränta med 5 217 kr som finansieras inom egen ram. 

 

Bilaga: avslutsblankett 

 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att godkänna bifogad slutredovisning. 
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Startdatum 2019-01

Slutdatum 2019-12

9173

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Asfaltering Arena Grosvad

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS. 20190017-11

260 847 kr

100 000 kr

Driftutfall

Inom Ram

-160 847 kr

42 481 kr

-42 481 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt
Differens

Avvikelsen handlar om att under arbetets gång upptäcktes vattenmassor under befintlig asfalt vilket 
medförde att förbättringar var tvugna att göras i bärlager och att placera ut dreneringsrör under ny 
asfalt. Den känsliga ytan är överfart för ismaskiner och gräsklippare vilket också medförde att en 
större yta än planerat behövde renoveras för att inte riskera att bilda potthål och sprickor skapas 
direkt utanför den planerade asfaltsytan för investeringen. 
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Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kapitalkostnader på: 
Ansvar   2330 
ve 3404 
 
Kapitalkostand på finansieras ram. 
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Investeringens namn:

Investeringsbelopp: 260 847 kr Internränta 2,00%

Komponent Kommentar Utgift (kr) Livslängd år Andel Avskriv Ränta 2%

Eventuell Kreditivränta 3-20 år, fyll i kolumn "E" 0% ej ber 0 

Asfaltering 3-5 år, fyll i kolumn "E" 260 847 kr            7 0% 37 264 5 217 

5-20 år, fyll i kolumn "E" -  kr                    5 0% 0 0 

5-20 år, fyll i kolumn "E" -  kr                    5 0% 0 0 

5-20 år, fyll i kolumn "E" 5 0% 0 0 

5-20 år, fyll i kolumn "E" 5 0% 0 0 

Obegränsad, fyll ej i kolumn"E" 0% ej ber 0 

0% ej ber 0 

260 847 37 264 kr    5 217 kr         

Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

Bilaga: Komponentindelning och driftkostnader

Komponentindelning

Asfaltering Arena Grosvad
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Investeringens namn:

Investeringsbelopp:

Komponent Kommentar Kostnad (kr) Livslängd år Andel Avskriv Ränta 3,5%

Kreditivränta 33 0 0 

ej ber 0 

ej ber 0 

ej ber 0 

ej ber 0 

ej ber 0 

Summa: 0 kr -  kr          -  kr             

Summa totala investeringskostnader: 260 847 kr 37 264 kr 5 217 kr

Tillkommande driftkostnader- Specifiera Kostnad

0

Kommunens kostnader

Summa
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exkl byggränta

Nej

2019-01

2019-12

Summa Byggränta

Kolla på hur den kan hitta data automatiskt från kontoutdrag och skippa konto 7906

Månad Belopp Ack Ränta Byggränta Månad Belopp Ack Ränta Byggränta Månad Belopp Ack Ränta Byggränta
2015-01 0 0 0,00% 0 2016-01 0 0 0,00% 0 2017-01 0 0 0,00% 0

2015-02 0 0 0,00% 0 2016-02 0 0 0,00% 0 2017-02 0 0 0,00% 0

2015-03 0 0 0,00% 0 2016-03 0 0 0,00% 0 2017-03 0 0 0,00% 0

2015-04 0 0 0,00% 0 2016-04 0 0 0,00% 0 2017-04 0 0 0,00% 0

2015-05 0 0 0,00% 0 2016-05 0 0 0,00% 0 2017-05 0 0 0,00% 0

2015-06 0 0 0,00% 0 2016-06 0 0 0,00% 0 2017-06 0 0 0,00% 0

2015-07 0 0 0,00% 0 2016-07 0 0 0,00% 0 2017-07 0 0 0,00% 0

2015-08 0 0 0,00% 0 2016-08 0 0 0,00% 0 2017-08 0 0 0,00% 0

2015-09 0 0 0,00% 0 2016-09 0 0 0,00% 0 2017-09 0 0 0,00% 0

2015-10 0 0 0,00% 0 2016-10 0 0 0,00% 0 2017-10 0 0 0,00% 0

2015-11 0 0 0,00% 0 2016-11 0 0 0,00% 0 2017-11 0 0 0,00% 0

2015-12 0 0 0,00% 0 2016-12 0 0 0,00% 0 2017-12 0 0 0,00% 0

Summa 0 0 Summa 0 0 Summa 0 0

Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

Bilaga: Byggränteberäkning

Ska byggränta beräknas: 

Startmånad

1 000 000 kr

Projektnamn:

Investeringsutgift

Asfaltering Arena Grosvad

260 847 kr

Byggränta beräknas på investeringsprojekt med utgifter över

Slutmånad

2015 2016 2017

0 kr
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Ansvar Proj Akt Kto Benämning/Kto Objt Verk Mot Pub/Årsbudget Åib/Utfall Per/Utfall Pub/Utfall

2330 9173 4632 Köp huvudverks fr kommägd ftg 3400 260847,25 260847,25

Budget 100 000

Utfall 260 847

Diff -160 847
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Ja Inom Ram

Nej Annat, Kommentera

Delvis
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Fredrik Franzen 

2020-02-07  1 (1)  
Dnr KS.2020.0139  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun 

 
Sammanfattning 
För att uppnå kommunens mål om att ”Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, 
fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet” har det sedan 2017 varit ett prioriterat 
uppdrag att ta fram en natur- och friluftsplan. 

Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstemän och 
LONA-bidrag ligger till grund för att ha genomfört kartläggningar både av natur- 
och friluftsvärden samt framtagande av planen. Gällande kartläggningen av 
naturvärden har ett stort antal områden besökts och en stor mängd information 
från exempelvis myndigheter har sammanställts. När det gäller kartläggningen 
friluftsvärden har besök gjorts på plats, föreningar har bjudits in att komma med 
synpunkter och en enkätundersökning har genomförts bland allmänheten.  

För att ta fram en lämplig struktur för planen har inspiration hämtats från flera 
andra kommuner som har både friluftsplaner och naturplaner, bland annat 
Sundsvalls kommun.  

Finspångs kommun har även ingått som en pilotkommun i Naturvårdsverkets 
projekt för utveckling av en metod för att kartlägga friluftsområden. Detta har 
resulterat i att Finspång ligger långt fram i arbetet med kartläggningen av 
friluftsområden och både Länsstyrelser och andra kommuner har efterfrågat 
kommunens erfarenheter och kunskaper kring ämnet. 

Planen gick ut på remiss under hösten 2019 till organisationerna i kommunens 
Natur- och friluftsråd. Under början av 2020 har remissvaren bearbetats och 
arbetats in i förslaget till den kommunala natur- och friluftsplanen. En reviderad 
version av planen samt en samrådsredogörelse finns bilagt detta ärende. 

 
Bilaga 1 – Natur- och friluftsplan 
Bilaga 2 - Samrådsredogörelse 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. Att fastställa förslaget till Natur- och friluftsplan. 
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Sammanfattning 
Framtagande av natur- och friluftsplanen har varit ett prioriterat uppdrag från kommunstyrelsen. 
Planen är ett kommunövergripande styrdokument som ska främja och utveckla naturvärden och 
friluftsliv i Finspångs kommun. Planen finns som dokument och kommer även att publiceras som en 
digital plan med tillhörande kartmaterial på kommunens webbplats. 

Finspångs fokusområden för natur- och friluftsliv 
Kommunen beslutade 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål varav de två följande 
fokusområdena är relevanta för natur- och friluftsplanen:  

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid  
• Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling 

Fyra mål på vägen dit  
 

1. Rika natur- och friluftsupplevelser  

2. Ökad biologisk mångfald 

3. Sammanhängande grönblå infrastruktur 

4. God kunskap och samverkan 

 
För varje mål finns strategier och åtgärder för att uppnå målen. För åtgärderna har en ansvarig aktör 
och medverkande aktörer identifierats.  
 

 

 

 

Orientering är populärt och under 2019 arrangeras O-Ringen i kommunen. Foto: Tony Oldenburg 
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I kommunen finns många fina kanotleder. 
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Inledning 
Naturen och dess ekosystem utgör grunden för allt liv på jorden och är en 
förutsättning för människans existens. Tack vare samspelet mellan växter, 
djur och andra levande organismer kan människans behov tillgodoses. 
Naturen ger positiva hälsoeffekter och upplevelsevärden, kopplade till 
friluftsliv och rekreation.  

Kommunen ska arbeta för en varierad och rik natur för djur- och växtlivet, en 
fungerande grönblå infrastruktur och för att ta tillvara på de 
ekosystemtjänster som tillhandahålls. Finspång ska även erbjuda rika natur- 
och friluftsupplevelser för alla kommuninvånare och besökare. Ett rikt natur- 
och friluftsliv ökar Finspångs attraktionsvärde och är en grund för positiv 
utveckling och tillväxt. Den bostads- och tätortsnära naturen är särskilt viktig. 
Ett tillgängligt och varierat natur- och friluftsliv bidrar till jämlikhet och 
förbättrad folkhälsa. Friluftsliv bidrar också till förståelse för naturen och till 
landsbygdsutveckling genom exempelvis naturturism.  

Framtagande av en natur- och friluftsplan är ett prioriterat uppdrag i den strategiska planen och är en 
viktig del i kommunens arbete för ett hållbart och attraktivt Finspång.  

 

 

I en enkät som Finspångs kommun 

genomförde under juni/juli 2019 frågades 

invånarna bland annat hur ofta de brukar 

vistas i naturen. Cirka 83 % svarade att de 

vistas i naturen dagligen eller så gott som 

dagligen/Någon eller några gånger i veckan.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med natur- och friluftsplanen är att: 
 
• formulera en strategi för att bevara och utveckla naturvärden och friluftsliv i Finspång utifrån 

fokusområden i tillväxtvisionen.  
• redovisa prioriterade åtgärder för naturvård och friluftsliv.  
• beskriva hur ny kunskap och behov av eventuella förändringar kan föras in i den fysiska 

planeringen.  
• öka förståelsen och kunskapen om naturen och friluftslivet bland tjänstepersoner, politiker, 

utbildning och allmänheten.  
 
Fakta och planeringsunderlag ska fungera som underlag till fysisk planering.  

 

1.2 Omfattning och avgränsning 
Natur- och friluftsplanen är vägledande för arbetet med natur och friluftsliv inom hela Finspångs 
kommun. Utvecklingen av naturvård och friluftsliv drivs genom dialog, stöd och påverkansarbete 
gentemot andra aktörer och angränsande kommuner.  

52 
… procent av 

svenskarna tycker att 

möjligheten till 

friluftsliv är viktig när 

man väljer bostadsort 

(enkät genomförd av 

Mittuniversitet). 
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1.3 Processen för framtagande av planen 
Arbetet med att ta fram natur- och friluftsplanen har bedrivits av en arbetsgrupp (se nedan) och dialog 
har förts med ansvariga tjänstepersoner för kultur och turism. Arbetsgruppen har haft dialog med 
föreningar och andra aktörer verksamma inom natur- och friluftsområdet. Framtagande av natur- och 
friluftsplanen har skett parallellt med arbetet med översiktsplanen.  

Arbetet påbörjades med att kartlägga nuläget av natur- och friluftsvärden genom 
informationsinsamling och inventeringar. Detta arbete har finansierats med externa medel (LONA-
bidrag) och genomförts av projektanställda. För kartläggningen av friluftsvärden har Finspångs 
kommun deltagit i ett pilotprojekt som initierats av Naturvårdsverket (se avsnitt 3).  
Arbetsgrupp för planen 
Sektor Samhällsbyggnad 

Naturvårdssamordnare  
Hållbarhetsstrateg  
 
Ledningsstaben 

Fritidsutvecklare 
Miljöstrateg (fram till maj 2019) 
 

1.4 Läsanvisningar 
De ord som har kursiverats förklaras i en ordlista i slutet av i detta dokument. Åtgärder betecknas dels 
med ett löpnummer samt med en bokstav som knyter an till den strategi som åtgärder hör till.  
 
 
 
 
 
  

Under 2018 anlades en trick-bana och MTB (mountainbike)-leder märktes upp. Foto: Loe Mossberg 
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Planeringsförutsättningar 
2.1 Agenda 2030 
FN:s generalförsamling antog 2015 Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att FN:s 
medlemsländer anslutit sig till att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål som är integrerade och odelbara. Det betyder att inget av 
målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det 
övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås. Agenda 2030 bygger på att civilsamhälle, 
näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer inkluderas i genomförandet och aktivt 
jobbar mot samma mål.  

De mål som i huvudsak berör denna plan är: 
• God hälsa och välbefinnande 
• Hållbara städer och samhällen 
• Bekämpa klimatförändringarna 
• Ekosystem och biologisk mångfald 
• Fredliga och inkluderande samhällen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Agenda 2030, de globala målen. 
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2.2 Miljömål  
Sveriges generationsmål och 16 miljömål togs 
fram för att utgöra en miljöpolitiskt grund där 
det övergripande målet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.  

Natur- och friluftsplanen berör i huvudsak 
följande miljömål: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Länsstyrelsen i Östergötland tog 2014 fram ett samlat regionalt åtgärdsprogram för miljömålen med 
50 åtgärder i Östergötland. Åtgärdsprogrammet består av fyra teman: kust och vatten, växter och djur, 
skog och odling samt människan i miljön. Inom varje tema beskrivs miljötillståndet i länet för de olika 
berörda miljömålen samt ges en redogörelse för några av de främsta utmaningar inom temat. Varje 
tema avslutas med en lista på åtgärder kopplade till utmaningarna. Åtgärdsprogrammet innehåller ett 
antal åtgärder med relevans för natur- och friluftsplanen. 

Finspångs kommun har valt att inte ta fram ett eget samlat lokalt miljömålsdokument. Kommunen 
arbetar i stället i enlighet med miljöpolicyn utifrån nationella och regionala miljömål. Utifrån lokala 
förutsättningar fokuseras miljöarbetet på åtgärder som konkretiseras i kommunala planer och program. 

2.3 Nationella friluftsmål 
Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och 
utöva friluftsliv, allemansrätten är en grund för detta. Alla människor ska ha möjlighet att få 
naturupplevelser, välbefinnande och social gemenskap genom god tillgång till natur och genom ökad 
kunskap. Friluftslivets folkhälsoaspekter, genom såväl förebyggande som rehabiliterande hälsovård, 
liksom kulturliv och samhällsplanering, är centrala. För att värna de tätortsnära grönområdena har den 
kommunala planeringen en nyckelroll.  

De tio nationella friluftsmålen är: 

• Tillgänglig natur för alla 
• Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 
• Allemansrätten 
• Tillgång till natur för friluftsliv 
• Attraktiv tätortsnära natur 
• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
• Ett rikt friluftsliv i skolan 
• Friluftsliv för god folkhälsa 
• God kunskap om friluftslivet 

 

  

Figur 2. Sveriges Miljökvalitetsmål.  
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2.4 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i 
Östergötland 
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för grön infrastruktur i 
Östergötland. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter 
och djur och till människors välbefinnande genom de nyttor naturen ger oss, så kallade 
ekosystemtjänster.  

Länsstyrelsen har tagit fram kartor som visar var det finns sammanhängande områden för olika 
naturtyper – så kallade värdetrakter och värdenätverk. Framtagna kartor finns tillgängliga i en 
karttjänst för grön infrastruktur. Arbete med grön infrastruktur handlar om att göra det lättare och 
tydligare för alla att ta hänsyn till naturen och hushålla med mark och vatten. Underlaget utgår från 
faktaunderlag om värdefull natur samt kunskap om arters krav på landskapet. Kartorna är avsedda att 
fungera som verktyg för planering och genomförande av åtgärder för att nå miljömålen. 
Handlingsplanen beskriver vilka utmaningar som finns för de olika naturtypernas bevarande och 
vilken typ av insatser som behöver prioriteras.  

2.5 Lokala styrdokument 
2.5.1 Kommunens strategiska plan och budget (2019 – 2021) 
Kommunens strategisk plan innehåller strategier för hur kommunens vision ska vara vägledande för 
hur mål och framgångsfaktorer utformas. Planen har 15 övergripande mål inom perspektiven tillväxt 
och utveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Beslut om strategisk plan innehåller också 
budgetramar på sektorsnivå. Från och med 2020 kommer Finspångs kommuns strategiska plan att 
ändras för att harmonisera med de 17 målen i Agenda 2030.  

2.5.2 Tillväxtmål Vision 30/35 
Kommunfullmäktige beslutade 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål samt att 
inkorporera målet i de styrande strategiska dokumenten. Tillväxtmålet är att Finspång ska arbeta för att 
2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har ett antal centrala fokusområden formulerats. Två av 
dessa fokusområden är relevanta för natur- och friluftsplanen: 

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid  
• Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling 

2.5.3 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. I den föreslås att Finspångs tätort ska förtätas och 
nya bostadsområden ska skapas i anslutning till befintlig bebyggelse, gärna i natur- och sjönära lägen. 
Även landsbygden och övriga orter ska växa då främst genom förtätning. Den nya översiktsplanen 
kommer att innehålla riktlinjer för natur- och friluftsliv. 

2.5.4 Klimatanpassningsplan 
En klimatanpassningsplan tas nu fram för Finspångs kommun. Att arbete med grön infrastruktur bidrar 
till klimatanpassning genom att naturen producera ekosystemtjänster som kan minimera 
klimatförändringarnas negativa effekter samt genom att en hållbar grön infrastruktur med 
sammanhängande livsmiljöer ökar förutsättningar för att arter klarar de förändringar som ett varmare 
klimat förväntas innebära.  
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Kartläggning 
Framtagande av natur- och friluftplanen har föregåtts av en omfattande kartläggning av naturvärden 
och värden för friluftsliv. 

3.1 Uppdatering av objektskatalogen för värdefulla 
naturområden 
Kommunens nuvarande naturvårdsprogram med tillhörande objektskatalog över värdefulla 
naturområden antogs 2003. För att få ny kunskap om naturvärdena i kommunen har en uppdatering av 
objektskatalogen gjorts. Information har samlats in från befintligt kunskapsunderlag exempelvis från 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Inventeringar har även gjorts på plats. Områden har klassificerats 
utifrån flera kriterier, en del följer klassningen som objekten fått i andra inventeringar så som 
biologisk inventering av sötvattensmiljöer (BIS) och våtmarksinventeringen. Bedömningen grundas i 
övrigt på objektens artsammansättning (exempelvis rödlistade arter), biotopernas strukturer, storlek 
och dess betydelse för mosaiken av olika biotoper i kommunen.  

3.2 Kartläggning av värden för friluftsliv 
Kartläggning av värden för friluftsliv har bedrivits i ett pilotprojekt där Naturvårdsverket har varit 
huvudman och där ett antal kommuner har deltagit. I projektet har Naturvårdsverket tagit fram ett 
förslag på metod för kartläggning av friluftsvärden som deltagande kommuner testat. 

Metoden består av sex moment (se figur 3) som följs upp 
med ett visst tidsintervall. Tanken är att metoden främst 
används på lokal nivå och att själva kartläggningen ska 
möjliggöra regionala eller nationella sammanställningar. 
Kartläggningen används för att värdera och klassificera 
friluftsområden så att detta kan användas till 
strategiskt arbete och fysisk planering. Mer 
information om metoden ”Kartlägga naturområden 
för friluftsliv” finns på Naturvårdsverkets webbplats.  

För att arbetet med friluftsliv ska nå resultat är det 
nödvändigt att förutsättningar som politiskt stöd och 
resurser finns. Övriga framgångsfaktorer är 
engagemang, kompetens och 
kompetensutvecklingsmöjligheter samt strukturell 
samordning inom kommunens sektorer inom 
exempelvis planarkitekt, folkhälsa, ekosystem, sociala 
funktioner, hållbarhet, turism.  

3.3 Visualisering 
Kartmaterialet samt informationen som har 
sammanställts för natur- och friluftsvärden finns 
tillgänglig publikt på kommunens webbplats samt i det interna kartsystemet.  

 

 

Figur 3. Metod för kartläggning av friluftsområden.  
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Foton: Marika Sjödin 
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MÅL 1 Rika natur- och friluftsupplevelser 
Alla som vistas i Finspångs kommun har tillgång till ett rikt friluftsliv och rika 

naturupplevelser som finns nära och är tillgängliga året om. Finspång ska vara 

Östergötlands ledande friluftskommun och bland Sveriges fem bästa 

friluftskommuner.  

Varför är målet viktigt?  
Naturen har en positiv inverkan på människors 
välmående och vistelse i naturen skapar en 
vilja att bevara den. Den bostads- och 
tätortsnära naturen är särskilt viktig och fyller 
många funktioner. Den uppmuntrar till lek och 
rörelse samtidigt som den kan ge stillhet och ro 
samt minska stress. En varierad natur med en 
mångfald av biotoper och arter bidrar till en 
rikare naturupplevelse. Ett tillgängligt och 
varierat natur- och friluftsliv bidrar till 
jämlikhet och förbättrad folkhälsa. Ett rikt 
natur- och friluftsliv ökar Finspångs 
attraktionsvärde och är en grund för positiv 
utveckling och tillväxt. Detta gynnar både 
boendemiljö, turism och näringsliv.  

Koppling till nationella och 
regionala mål  
Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 1: 

Nationella miljömål  

• God bebyggd miljö 
 

Nationella friluftsmål  

• Tillgång till natur för friluftsliv  
• Attraktiv tätortsnära natur  
• Hållbar regional tillväxt 
• Ett rikare friluftsliv i skolan 

 

Nationella folkhälsomål 

• Ökad fysisk aktivitet 
 

Agenda 2030  

• God hälsa och välbefinnande 
• Hållbara städer och samhällen 

Strategier för att uppnå målet  
 

A. Strategiska markköp för natur och friluftsliv kombineras med det prioriterade behovet av 
markinköp för bostäder och i lämpliga fall säkerställas värdefulla natur- och friluftsområden 
genom formellt skydd.  

B. Ta hänsyn till samspelet mellan boendemiljöer, naturmiljöer och behov av områden för 
rekreation och friluftsliv. Som ett riktvärde rekommenderas 300 meter som längsta avstånd 
från bostad till närmaste grönområde eller park för att det ska nyttjas i vardagen. Behovet av 
att reservera plats för grönområden och bevara tätortsnära skogar ska beaktas när bebyggelsen 
växer och utvecklas. 

C. Använda naturgivna förutsättningar som grund vid planering av nya bostadsområden och större 
exploateringar. När viktiga natur- och friluftsvärden får stå tillbaka för andra intressen vid 
exploatering utreds förutsättningarna för kompensationsåtgärder. 

D. Områden i kartläggningen utpekade som mycket viktiga för friluftsliv samt särskilda 
kvalitetsområden (till exempel naturreservat) ska om möjligt vara lätta att nå för invånarna och 
besökare. Särskilt hänsyn tas till målgrupper som har svårt att ta sig ut i naturen på egen hand. 

E. Fortsätta att utveckla natur- och friluftsområden i strategi D för natur- och friluftsliv samtidigt 
som värdena bevaras. Innovativa idéer ska främjas. Möjlighet ska ges till ett aktivt friluftsliv 
under olika årstider med tillgängliga, anpassade och välskötta anordningar/anläggningar. 
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Åtgärder Ansvar Medverkande 

1 (A) Genomföra strategiska markinköp för natur- och 
friluftsvärden framförallt i kombination med det 
prioriterade behovet av markinköp för bostäder. Där inköp 
inte kan göras och där det är lämpligt ska kommunen verka 
för att sätta upp överenskommelser med markägaren.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab 

2 (A) Arbeta med formellt skydd av värdefulla natur- och 
friluftsområden på kommunal mark. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab 

3 (A) Föra kontinuerlig dialog med andra markägare om formellt 
skydd av icke kommunal mark. 

Sektor 
samhällsbyggnad  

Ledningsstab 

4 (B) Ta fram en uppdaterad rutin för hur natur- och friluftsfrågor 
och eventuella intressekonflikter däremellan hanteras i 
planprocessen och övriga ärenden. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab  

5 (B) Kartlägga nuvarande avstånd från bostäder till grönområde 
eller park och identifiera var det finns behov av och 
möjlighet till nya grönområden/parker.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab 

6 (C)  Ta fram och implementera en rutin för 
kompensationsåtgärder utifrån gällande lagstiftning.  

Sektor 
samhällsbyggnad  

Ledningsstab 

7 (D) Kartlägga hinder för att ta sig ut i naturen samt ta fram en 
plan för att minska dessa och öka tillgängligheten för 
samtliga besöksgrupper. 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 

8 (D) Aktivt föra dialog med berörda parter om att öka den 
fysiska tillgängligheten till natur- och friluftsområden. 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 

9 (E)  Utveckla en fritidsbank (bibliotek för frilufts- och 
fritidsartiklar). 

Ledningsstab - 

10 (E) Ta fram och implementera en plan med rutin för skötsel av 
kommunala friluftsanordningar. 

Ledningsstab - 

11 (E) Utveckla friluftsmöjligheterna vid lämpliga naturområden 
(exempelvis grillplatser, fiske, rundslingor, leder och 
skyltning). 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 
 

12 (E) Årligen arrangera natur- och kulturguidningar för att få ut 
fler personer i naturen.  

Sektor 
samhällsbyggnad  

- 

Skidåkning är populärt i kommunen. Foto: pixel2013/Pixabay 
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Under 2015-2016 märkte Finspångs kommun upp femtio evighetsträd. Foto: Marika Sjödin 
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Under 2017 bildade Finspångs kommun sju skolskogar i Finspångs tätort. Foto: Marika Sjödin 
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MÅL 2 Ökad biologisk mångfald 
Biologiska mångfald ska främjas. I Finspångs kommun ska det finnas väl 

fungerande ekosystem och varierande biotoper vilket är en förutsättning för 

arters långsiktiga överlevnad.

Varför är målet viktigt?  
Biologisk mångfald är grunden för uthålligt liv 
på jorden och därigenom människans existens. 
Evolutionen pågår ständigt och har gjort det så 
länge liv har funnits, men förändringen av 
olika livsmiljöer sker nu i en sådan hastighet 
att arter inte hinner anpassa sig vilket resulterar 
i att många arter dör ut. Det leder till att många 
arter och livsmiljöer försvinner från Sverige 
och från jordens yta.  

Alla arter fyller en funktion och har ett eget 
värde. Genetiskt utbyte mellan olika 
populationer och livsmiljöer behövs för att 
arter ska kunna leva vidare. Det är svårt att 
veta vilka arter som är direkt livsviktiga för allt 
liv på jorden. Biologisk mångfald och 
naturlandskapet ligger till grund för funktioner 
och processer i ekosystemen som påverkar 

bildandet av ekosystemtjänster som 
pollinering, livsmedel, skugga och skydd mot 
skadlig UV-strålning, dagvattenrening, renare 
luft och vatten. 

Koppling till nationella och 
regionala mål  
Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 2: 

Nationella miljömål  

• Levande sjöar och vattendrag  
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt växt och djurliv  

 
Agenda 2030  

• Ekosystem och ekosystemtjänster

 

  Strategier för att uppnå målet  
 

F. Genomföra naturvårdande åtgärder och inventeringar för att bevara och utveckla den 
biologiska mångfalden på kommunal mark samt vara ett stöd för andra markägare som vill 
göra detsamma. Särskilda åtgärder ska genomföras för att bevara kommunens mest sällsynta 
och hotade arter.   
 

G. Arbeta aktivt med naturvårdande skötsel av kommunala naturreservat och skogliga 
naturvårdsområden. Gynnande av biologisk mångfald ska vara en del i skötseln av kommunala 
grönområden och övrigt skogsinnehav.  
 

H. Kontinuerligt införskaffa och kommunicera kunskap om värdefulla naturområden och den 
biologiska mångfalden.   
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Åtgärder Ansvar Medverkande 

13 (F) Arbeta för fastställande av kommunala ansvarsarter. Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

14 (F) Initiera och genomföra åtgärder som gynnar insekter och 
andra artgrupper som är knutna biotoper som exempelvis 
sandmiljöer, ekmiljöer och gamla lövträd. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

15 (F) Inventera värdeelement i det kommunala skogsinnehavet, 
(ex. död ved och lövandel), som underlag för 
biotopförbättrande åtgärder. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

16 (F) Utse ytterligare evighetsträd på både kommunal mark och 
annan mark (i överenskommelse). 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

17 (F) Arbeta aktivt med andra markägare och bostadsbolag kring 
naturvårdande insatser.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

18 (G) Ta fram och implementera en plan för hur invasiva arter ska 
bekämpas på kommunal mark/vatten. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

19 (G) Utveckla naturvårdande åtgärder i grönområden och i 
grönyteskötseln. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

20 (H) Kontinuerligt uppdatera information om värdefulla 
naturområden på kommunens webbplats. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

21 (H) Samråda med Skogsstyrelsen om ärenden som berör 
värdefulla naturområden för att främja höga naturvärden. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

22 (H) Samarbeta aktivt med myndigheter i genomförande av 
naturvårdande åtgärder och informationsspridning. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

 

 

 

Under 2017 anlades en naturstig i en central park i Finspång. Till naturstigen hör bland annat 

informationsskyltar och ett större insektshotell. Foto: Marika Sjödin 
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Lorebergs naturreservat. Foto: Marika Sjödin 
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Under 2017 anlade Finspångs kommun två slåtterängar i Vibjörnsparken. Foto: Marika Sjödin 
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MÅL 3 Sammanhängande grönblå 
infrastruktur 
Finspångs kommun utvecklar sammanhängande nätverk av natur på land och i 

vatten där djur, människor och växter kan röra sig utan barriärer, både i 

tätorten och på landsbygden. Kommunen främjar de tjänster och produkter som 

den grönblå infrastrukturen bidrar med, de så kallade ekosystemtjänsterna.  

Varför är målet viktigt?  
Att arbeta med grönblå infrastruktur och urban 
grönska handlar om att göra det lättare för alla 
att använda mark och vatten på ett hållbart sätt. 
Det handlar bland annat om att värna om 
kommunens tillgångar för rekreation, 
attraktivitet och motståndskraft mot 
klimatförändringar vid exempelvis 
exploatering och förtätning.  

För att den grönblå infrastrukturen i samhället 
ska fungera och kunna utvecklas behöver 
hänsyn tas till arters livsmiljöer och de 
ekosystemtjänster som tillhandahålls. 
Ekosystemen utgör en grund för ekonomisk 
utveckling, människors hälsa och 
välbefinnande samt växt- och djurarters 
överlevnad.  

Ekosystemtjänster fokuserar på nyttoaspekter 
för människan och kan indelas enligt följande: 

• Försörjande – ger varor och nyttigheter 
som mat och träfiber. 

• Reglerande – påverkar och styr naturliga 
processer som rening av luft, pollinering 
och hantering av klimatförändringar. 

• Stödjande – är underliggande 
förutsättningar för övriga 
ekosystemtjänster, exempelvis biologisk 
mångfald. 

• Kulturella – ger värden för till exempel 
rekreation och friluftsliv.  

Koppling till nationella mål  
Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 3:  

 

 

 

 

 

Nationella miljömål  

• God bebyggd miljö 
• Levande sjöar och vattendrag  
• Ett rikt växt och djurliv  

 

Nationella friluftsmål  

• Tillgång till natur för friluftsliv  
• Attraktiv tätortsnära natur  
• Friluftsliv för god folkhälsa 

 
Nationella folkhälsomål 

• Ökad fysisk aktivitet 
 

Agenda 2030  

• God hälsa och välbefinnande 
• Hållbara städer och samhällen 
• Ekosystem och ekosystemtjänster 
• Bekämpa klimatförändringarna 

 

 

Figur 4. Ekosystemtjänsternas koppling till de globala målen.  
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Åtgärder Ansvar Medverkande 

23 (I, J, K, L) Ta fram en grönblå infrastrukturplan. Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

24 (I) Återplantera och nyplantera träd på lämpliga 
platser och med trädslag som gynnar biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

25 (I, J, K, L) Införliva arbetet med ekosystemtjänster i 
planprocessen. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

26 (I) Pröva behovet av att skapa nya grönområden 
och utveckla gröna stråk vid nya 
bebyggelseområden.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

27 (I, L) Verka för att omvandla hårdgjorda ytor, 
öppna upp övertäckta bäckar, ta bort 
vandringshinder och bevara stränder för att 
öka tillgången på grönblå ytor. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

 

 

  

Strategier för att uppnå målet 
 

I. Stärka och utveckla en sammanhängande grönblå infrastruktur i Finspångs tätort, andra 
orter och på landsbygden för att utveckla kopplingar mellan områden och minska 
barriäreffekter.  

J. Samutnyttja gröna och blå miljöer för att skapa förutsättningar för en mångfald av 
ekosystemtjänster såsom rekreation, ekologi, dagvattenhantering och sociala mötesplatser. 
Genom att tillskapa multifunktionella ytor och stråk ges många flera värden på samma yta 
och klimatrelaterade risker kan minskas.   

K. Verka för att exploatering sker utifrån ett hållbart perspektiv och fragmentering av värdefull 
grönblå infrastruktur minimeras.  

L. Utveckla arbetet med ekosystemtjänster och grön infrastruktur som ett verktyg för en 
långsiktig hållbar utveckling.  
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MÅL 4 God kunskap och samverkan 
Kommuninvånare, näringsliv och organisationer har god kunskap om natur- och 

friluftsvärden. Finspångs kommun arbetar aktivt med samverkan med föreningar 

och andra aktörer för att stärka engagemanget för natur och friluftsliv för att nå 

nationella miljökvalitets- och friluftsmål.

Varför är målet viktigt?  
Aktuell kunskap om kommunens naturvärden 
och friluftsliv är en viktig grund för bevarande 
av dessa. För att nå de nationella miljö- och 
friluftsmålen är det viktigt att skapa en samsyn 
och en gemensam bild av hur kommunen ska 
nå dit. Det är viktigt med samverkan såväl 
inom kommunen som med externa aktörer. Det 
är viktigt att samverka utanför kommunens 
gränser då varken friluftslivet eller naturen 
följer administrativa gränser. Det ideella 
engagemanget i Finspång är stort och det är 
bland annat föreningarna som gör ett stort 
arbete för Finspångs natur och friluftsliv.  

 

Koppling till nationella och 
lokala mål  
Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 4:  

Lokalt mål 

• Finspång är länets främsta 
friluftskommun och bland Sveriges 
fem bästa friluftskommuner 
 

Nationella miljömål  

• Samtliga mål berörs 
 

Nationella friluftsmål  

• Samtliga mål men särskilt Starkt 
engagemang och samverkan 
 

Agenda 2030  

• Fredliga och inkluderande samhällen 
 

 

 Strategier för att uppnå målet 
 

M. Informera om möjligheterna till hållbara naturupplevelser och friluftsliv i kommunen och 
dess koppling till en god folkhälsa för alla. 

N. Uppmuntra skolor och förskolor att använda utomhuspedagogik som en metod för att öka 
inlärning och rörelse.  

O. Utveckla ett aktivt samarbete inom kommunen samt mellan kommunen och externa 
aktörer när det gäller natur- och friluftsfrågor. Natur- och friluftsrådet samt folkhälsorådet 
fungerar som arenor för samverkan och dialog. 

P. Stimulera naturturism och nya friluftsaktiviteter.  
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Åtgärder Ansvar Medverkande 

28 (M) Ta fram och implementera en informationsplan 
för natur- och friluftsfrågor för att bland annat 
informera om allemansrätten, ett hållbart 
friluftsliv samt natur- och friluftsområden. 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 
Kommunikations-
avdelningen 
Tillväxt Finspång 

29 (M) Utveckla nya sätt för att nå ut med information 
om natur- och friluftsfrågor till olika målgrupper.  

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

Kommunikations-
avdelningen.  

30 (N) Bevara och utveckla befintliga skolskogar samt 
utreda möjligheterna för fler.  

Sektor 
samhällsbyggnad 
 

Sektor utbildning 

31 (N) Kartlägga utvecklingsbehov och ta fram riktlinjer 
för utformning av skolgårdar och förskolegårdar. 

Sektor utbildning Sektor 
samhällsbyggnad 

32 (O) Initiera och vara öppen för samarbeten med 
exempelvis föreningar gällande natur- och 
friluftsliv. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

33 (O) Genomföra samråd med berörda aktörer i ett 
tidigt skede vid större ändringar, utveckling eller 
ny skötsel i områden med höga natur- och/ eller 
friluftsvärden och deras sammanhängande 
länkar. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

34 (O) Vara öppen för samarbete med universitet och 
högskolor angående exempelvis praktik och 
examensarbete. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

35 (P) Utveckla och delta i lokala nätverk för 
naturturism. 

Tillväxt Finspång Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

36 (P) Kontinuerligt delta i regionala i nätverk för 
friluftsliv och naturvård. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

Under 2019 genomförde Finspångs kommun och Finspångs SOK:s projektet Hitta Ut. 

494

494



 

24 
 

Ordlista 
Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer, detta innefattar mångfald inom arter, 

mellan arter och av ekosystem. 
 

Biotop En typ av omgivning där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Biotopens 
egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar därför 
vilka djur och växter som lever i området. 
 

Barriäreffekter 

 

Exempelvis vägar kan bli fysiska hinder för att människor, djur och andra organismer ska 
kunna röra sig fritt. Detta kan gälla i skogen såväl som i tätorten.  
 

Grönblå infrastruktur Sammanbunden struktur av naturområden inklusive vattenområden.  
 

Grönområde Ett grönområde syftar i detta dokument på mark i bebyggda områden som inte täcks av 
byggnader eller hård beläggning. Hit räknas exempelvis bebyggelsenära naturområden, 
parker, planteringsytor och klippta gräsmattor. 
 

Ekosystem Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi människor valt att betrakta som ett 
system. 
 

Ekosystemtjänster Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. 
 

Evolution Den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en 
annan mellan generationer. Den innebär att ärftliga egenskaper bland arter förändras från 
generation till generation genom olika processer.  
 

Finspång  Innebär de geografiska området som utgör kommunen.  
 

Finspångs kommun Kommunen som organisation, den juridiska personen i olika roller, exempelvis som 
arbetsgivare, ägare av bolag, fastigheter, mark, myndighet, samhällsplanerare med mera.  
 

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. 
 

Friluftsliv  

 

Friluftsliv är enligt Naturvårdsverkets definition vistelse utomhus i natur- och 
kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. 
 

Friluftsområde  

 

Ett större eller mindre natur- eller grönområde som är lämpligt för rekreation och 
friluftsliv. Faktorer som kan avgöra lämpligheten kan vara placering, åtkomst, 
framkomlighet och möjligheten till anordningar och anläggningar. 
 

Naturområde 

 

Ett geografiskt område där marken eller vattnet helt eller till stor del hålls opåverkad av 
mänsklig exploatering eller påverkan.  
 

Rödlistade arter och 

Rödlistan 

I den så kallade rödlistan bedöms och utvärderas arters risk för utdöende. I Sverige tas 
rödlistan fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten. 
 

Strategisk plan Kommunens strategier för att nå politiskt uppsatta mål. 
 

Översiktsplan Kommunens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 
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Långfärdsskridskor är en populär vinteraktivitet i kommunen. Foto: Anders Nöremark 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

Samrådsredogörelse för natur- och friluftsplan 

Inkomna remissvar för kommunens natur- och friluftsplan 

Under hösten 2019 delgavs natur- och friluftsrådet att inkomma med synpunkter angående ett 
förslag på en kommunal natur- och friluftsplan. Synpunkter har inkommit från fyra 
organisationer/föreningar, se nedan.  

Synpunkter på granskningshandlingen 

1 Lantbrukarnas riksförbund LRF 

Synpunkter framförda på möte för natur- och friluftsrådet 

Kommentar 

Positivt att ta det tas fram en plan och att kommunen 
tänker brett. 

Noteras. 

Handlingsplaner för grönblå infrastruktur särskilt 
intressant. LRF och andra markägare måste vara med när 
en sådan plan tas fram.   

Noteras.  

Invasiva arter behöver vi börja jobba med. Detta arbete 
kan inte kommunen vänta med. Informera om invasiva 
arter är viktigt.  

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 18 G.  

Undrar om ridleder och fiske finns med. Om inte bör det 
lyftas tydligare. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 11 E 
som även har förtydligats. 

 

2 Torstorps IF 

Synpunkter framförda skriftligen till kommunen 

Kommentar 

På uppdrag av styrelsen för Torstorps IF ber jag att få 
lämna följande synpunkter på förslaget till natur- och 
friluftsplan för Finspångs kommun (kan dock inte längre 
hitta förslaget på kommunens hemsida):  

Torstorps IF ser mycket positivt på att friluftsvärdena 
värderas och klassificeras och att kommunens första natur- 
och friluftsplan tas fram. Torstorps IF kommer efter bästa 
förmåga att bidra till att friluftsvärdena fortsätter att 
utvecklas. I många fall lyfter friluftsvärden och 
naturvärden varandra, men i vissa fall står de olika 
värdena i konflikt med varandra. Torstorps IF vill här 
framföra att det är viktigt att inte alltid naturvärdena av 
hävd(?) får den högsta prioriteringen. I friluftsområden 
som klassas som mycket viktiga eller viktiga kan det 
ibland finnas behov av att friluftsvärdena får högsta 
prioritet så att en utveckling av dessa värden möjliggörs. 
Ett rikt friluftsliv där många människor vistas ute i naturen 
och på våra anläggningar bidrar sannolikt till en ökad 
förståelse för att också naturvärdena behöver bevaras och 
utvecklas. 

Noteras. 

 

 

497

497



 Sid 2 (7)
 

 

 

3 Friluftsfrämjandet 

Synpunkter framförda på möte för natur- och 
friluftsrådet samt skriftligen till kommunen 

Kommentar 

Vill se än mer fokus på skyldigheter med 
allemansrätten. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 28 M 
som även har förtydligats. 

Tillgänglighet för olika grupper är viktigt, med 
möjlighet till parkering. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 7 D och 
8 D. Åtgärd 7 har även förtydligats. 

Lyfta vikten att få ut barn i naturen, naturnära områden 
osv.   

Noteras, detta behandlas i planen under strategi N och 
åtgärd 30 N och till viss del i 31 N. 

Kunskap om naturisar, skridskoåkning bör lyftas i 
planen. 

Noteras, detta behandlas översiktligt i planen under 
åtgärd 28 M.  

Skulle gärna se att kommunen arbetade mer med 
marknadsföring av natur- och friluftsaktiviteter, 
områden och möjligheter.   

Noteras, olika sätt för att nå ut med information om 
natur- och friluftslivet kommer att behandlas i planen 
under åtgärd 29 M. 

Länk till folkhälsoaspekten skulle kunna lyftas tydligare 
– bl a fysisk aktivitet på recept. 

Noteras, folkhälsoaspekten har behandlats generellt 
under flera avsnitt i planen. Bland annat under mål 1 
och 3 och strategi M. 

Vandringsleder: Finspångs kommun har på ett 
föredömligt sätt utnyttjat det arbete som länsstyrelsen 
gjort med att inventera och inrätta naturreservat och 
hänvisar ofta till dessa. Det finns 20 naturreservat i 
kommunen. Av dessa förvaltas ett av kommunen. 
Resterandeförvaltas av länsstyrelsen. Reservaten är små 
och saknar i vårt närområde, med några få undantag, 
leder och parkeringsplatser. 

Dokumentationen av ett naturreservat är begränsad till 
det området och visar inte hur man tar sig in och ur 
området på mindre stigar och vägar. Naturreservaten 
ligger alltså som många små öar och det finns inga leder 
som sammanbinder flera naturreservat. Det är därför 
svårt att utnyttja naturreservatet förvandring som bör 
vara ca. 7-8 km för att fylla en dag. 

Naturreservaten skulle kunna vara bra utgångspunkter, 
med sina parkeringsplatser, rastplatser, anslagstavlor 
och lättillgänglig digital information, men ofta finns det 
i bästa fall bara en kort märkt led på några km som 
strikt håller sig inom naturreservatets gränser. Det är för 
lite att locka med för att få ut ens de mer 
naturintresserade. Det behövs mer utmaning/äventyr för 
att locka dagens aktiva. 

Vi föreslår därför att man med utgångspunkt från några 
naturreservat gör överenskommelser med angränsande 
markägare om att utöka lederna till en sträcka som tar 
minst 2 timmar att avverka. 

Lämpliga för detta är naturreservaten; 

- Ängenäs/Ysundamarken 

- Strussjöskogen/Stora Hjälmmossen 

Noteras, att utveckla friluftsmöjligheterna genom bland 
annat leder behandlas i planen under åtgärderna 8 D 
och 11 E.  
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Vi föreslår vidare att man inom kommunen arbetar för 
att göra några naturområden runt Finspång mer 
lättillgängliga. Ofta saknas möjlighet till parkering. 
Speciellt vintertid när snövallar täcker vägrenarna. Med 
enkla åtgärder skulle man kunna göra t.ex: 

- Stora Mossen mellan Igelfors och Grytgöl tillgänglig 
sommar och vinter. 

Den liknar Kärnskogsmossens naturreservat som ligger 
5km norr om Annsjön och är en utmärkt plats för 
vandring och fågelskådning men Stor Mossen väster om 
Igelfors är mer lättillgänglig för finspångare. 

Att använda kommunens information om 
naturreservaten är svårt eftersom kartinformation (ofta 
Googel map ) inte fungerar tillfredsställande. Bättre är 
då att gå till Länsstyrelsens hemsida där kartorna är 
bättre, mer detaljerade och bättre funktionalitet. Där är 
man inte heller strikt bunden till kommungränsen utan 
kan se vad som finns alldeles utanför kommungränsen 
vilket förbättrar möjligheten att lägga upp en bra 
innehållsrik utflykt. 

Noteras. 

När kommunen för två år sedan hade en person inne för 
att inventera leder inom kommunen föreslog vi att fler 
ledder skulle skapas och vi redovisade några lämpliga 
leder som borde in i kommunens material. Av detta syns 
inget. Endast Östgötaleden redovisas och värdet av det 
är tveksamt eftersom behovet för oss boende i 
kommunen är leder på 7-15km i en rundbana. Med 
digitala karta i mobilen behövs inte någon uppmärkning 
av leden i naturen och det är då en enkel sak att skapa 
en led som inte sätter något märke i naturen som 
markägaren kan oroa sig för. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärderna 11 
E.  

Med digitala kartor och leder skulle många fina 
områden runt Finspång göras tillgängliga för besökare. 
Kommunens insats skulle då vara att lägga upp den 
digitala informationen och att anlägga p-platser. 
Formatet skulle kunna vara den app "Naturkartan" som 
t.ex Norrköping och Motala använder. 

På ”Finspångs naturkarta” Skulle man kunna markerade 
sevärdheter (motionsrundor för vandring, skidor, 
skridskor, cykling, kanot, löpning, klättring, 
plockning….), naturfenomen, utsikter, bad, urskog, 
bäckar växtplatser….) i kommunens natur motion och 
friluftsapp med rekommenderade 
vägar/stigar/sträckningar skulle säkert fungera och 
popularisera våra omgivningar och öka hälsa och trivsel 
för finspångarna. 

Noteras, olika sätt för att nå ut med information om 
natur- och friluftslivet kommer att behandlas i planen 
under åtgärd 29 M. Detta kan till exempelvis gälla 
digitala lösningar. 
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Miljöbalken anger följande skäl till att bilda 
naturreservat: 

• bevara biologisk mångfald 

• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

• tillgodose behov av områden för friluftslivet 

• skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 

• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. 

Naturreservaten inom Finspång kommun är både få och 
allt för små för att kunna utnyttjas av friluftslivet. Att 
göra fina naturmiljöer tillgängliga för fler ökar 
allmänhetens intresse att med skattemedel skydda dessa 
miljöer. 

Vi tvingas allt för ofta åka långt för att fylla en dag med 
vandring. Vi skulle därför önska att kommunen verkar 
för att fler och framför allt större naturreservat 

Noteras, detta behandlas i planen under strategi A och 
åtgärd 1 A, 2 A och 3 A.  

Tillgång till grönområde för skolor m.m.  

Vid planerande av nya förskolor och skolor liksom vid 
förtätning av bebyggelse behöver hänsyn tas till behovet 
av natur i nära anslutning till utnyttjande av 
markområdet. En närhet till natur skapar förutsättningar 
för utomhuspedagogik med upplevelsebaserat lärande 
där barn har möjlighet att upptäcka, leka, uppleva med 
alla sinnen och hela kroppen. 

Att praktiskt få uppleva stimulerar nyfikenheten, 
självkänslan och ger kunskap och förståelse. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärderna 30 
N och till viss del 31 N. Dessutom berörs detta generellt 
i planprocessen, se strategi B och C. 

Liknande hänsyn bör tas vid planerande av nya 
bostadsområden där lämpliga ”gröna korridorer”, 
natur/rekreation/friluftsområde bör vara en 
utgångspunkt i planeringsstadiet för att ta tillvara de 
unika möjligheter vi har på nära håll. I tillgängliga 
undersökningar som gjorts konstateras att “i nära 
anslutning” innebär att dessa bör ligga inom ca 300 
meter för att möjligheten naturligt skall utnyttjas. 

Noteras, detta behandlas generellt i planen under 
strategi B och C för planprocessen samt i åtgärderna 5 
B och 25.  

 

4 Naturskyddsföreningen 

Synpunkter framförda på möte för natur- och 
friluftsrådet samt skriftligen till kommunen 

Kommentar 

Vill gärna se att kommunen jobbar mer proaktiv med 
inköp av mark och överenskommelser med markägare 
där mark inte kan köpas in. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 1 A. 

Vi har inte sett direktiven vilket gör att våra synpunkter 
felaktigt kan drabba Marika och Jane som vi lärt känna 
som ambitiösa och hängivna förkämpar för miljön. 

Vid läsning av dokumentet får vi känslan av att 
direktivet i första hand har varit att det skall produceras 

Noteras.  
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ett säljande dokument men där konsekvenserna inte får 
drabba kommunens budget. 

Många vackra ord och bilder, men få robusta 
åtgärdsförslag. 

Sid 2 

MÅL1 kommer på sidan 12 inte 11 

Noterat och åtgärdat. 

Sid 3:  

Visionen om ”hållbar ekologisk utveckling” borde stå 
före visionen om ”aktiv fritid”. 

Visionen för Finspångs natur och friluftsliv tycker vi 
inte är tillräckligt tydlig som den är formulerad. ”Aktiv 
fritid” kan vara så mycket annat än kopplat till natur och 
friluftsliv. 

Generellt är visionen inte tillräckligt tydligt och det 
finns få robusta åtgärdsförslag. De står dock bakom de 
fyra målen men vill se tydligare länk till nationella 
dokument. 

Ett förtydligande har gjorts i planen om att dessa är 
fokusområden som har tagits fram för att nå 
näringslivets tillväxtmål som kommunen har ställt sig 
bakom (se strategiska planen för Finspångs kommun).   

”Rika natur- och friluftsupplevelser” bör vara 
underordnat. ”Ökad biologisk mångfald” och 
”Sammanhängande grönblå infrastruktur” d.v.s. 
människans konsumtion av t.ex. friluftsliv måste vara 
underordnat förutsättningen för detta friluftsliv 
nämligen en livskraftig och mångfacetterad natur. 

Målen i planen har ingen inbördesordning.  

Naturskyddsföreningen stöder planens 4 mål. Målen 
ligger helt i linje med Naturskyddsföreningens 
intentioner. 

Noteras. 

Sid 5: 

2a stycket: Mening 2 skall lyftas och vara mening 1. Se 
ovan. 

Noterat och åtgärdat.  

Ordet natur bör definieras, i enkäten känns det som om 
morgonpromenaden på gångstråk i tätorten räknas som 
vistelse i naturen. Vi saknar dessutom en definition på 
ordet friluftsområde. 

Vill gärna att begreppen natur och grönområde 
definieras och används tydligare genom planen och att 
det finns större fokus på det gröna. 

Dessa begrepp har numera definierats under ordlistan i 
planen. 

Vi anser förstås att det är synnerligen väsentligt att så 
många som möjligt vistas i naturen för det är enbart på 
så sätt som naturvärden får politisk kraft och 
engagemang. 

Noteras. 

§1.2 Sista meningen; Vi tolkar detta som att kommunen 
skall köpa mark för rekreation runt nya 
bostadsområden. Om detta är fallet kan det knappast 
kallas naturvård och det är mer tveksamt om det är 
friluftsliv, speciellt som undervegetationen tas bort för 
att säkra tryggheten för bland annat kvinnor. 

Noteras.  

Sid 8: 

§2.2 Länk till nationella och regionala miljömål saknas. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  
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§2.3 pkt 2 bör för tydlighet ändras till ”Starkt 
engagemang för och samverkan med friluftslivet”. 

Så som texten är formulerad i planen är syftet att 
samverka med fler än endast friluftsorganisationerna, 
därav skrivningen.  

Sid 9: 

§2.4 Tidigare talades det om grönblå infrastruktur. Vart 
tog det blå vägen? 

Länsstyrelsen använder grön infrastruktur-begreppet 
både för mark och vatten. 

Länkar till var man finner kartorna och handlingsplanen 
saknas. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  

§2.5.2 Ekologisk utveckling skall prioriteras före 
besöksmål enligt argument ovan. 

Fokusområdena har ingen inbördes prioritering.  

§2.5.3 Står inte förtätning i motsats till §2.3 pkt 5 
Attraktiv tätortsnära natur? 

Noteras, detta behandlas generellt i planen under 
strategi B och C för planprocessen. 

Sid 10 

§3.1 Länk saknas till objektskatalogen. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  

§3.3 Det är önskvärt att referenser sker med hjälp av 
specifik webbplats och inte bara till kommunens 
hemsida. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  

Sid 12 

Här saknar vi något om hur resultatet av insatser och 
brist på insatser skall följas upp, tex nyttjandet av 
skolskogar. 

Noteras, uppföljningen görs på tjänstemannanivå. 

Sid 13 

Vi föreslår fler rundslingor för vandring/promenad som 
inte behöver ligga i naturreservaten. De kan vara 
markerade eller bara beskrivna som lämpliga 
utflyktsförslag. 

Vi önskar fortsatt satsning på kanot-, vandrings- och 
cykelleder. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 11 E 
som även har förtydligats.  

Det behövs fler idéer om hur kommunen skall få ut 
befolkningsgrupper som idag inte nyttjar möjligheten 
till friluftsliv. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 7 D och 
28 M. 

Sid 16 

Här saknas en kategori där kommunen köper för miljön 
och natur extra värdefull mark där samförstånd inte kan 
nås med nuvarande ägare, t.ex. Ölstadsjön. Tillägg 
kategori I:  

Sid 17 

Åtgärdspunkter för kategori I enligt ovan. 

Noteras men kan ej beaktas i planen.  

Det saknas en strategi för hur konflikter mellan 
biologisk mångfald och friluftsliv skall hanteras. 

Noteras, detta kommer att ingå i planen under åtgärd 
4B som även har förtydligats.  

Sid 20 

Grönblå infrastruktur borde delas upp i: 1/ 
Ekosystemtjänster som vi ser som en exploatering 
såsom skogs- och åkerbruk och mountainbikebanor 
m.fl. samt 2/ Miljö och naturvårdande insatser såsom 

Att kategorisera ekosystemtjänster enligt modellen med 
fyra kategorier är en vedertagen metod som bland 
annat Naturvårdsverket använder sig av.  

502

502



 Sid 7 (7)
 

 

borttagande av vandringshinder för fisk och andra djur. 
Annars är det risk att de senare prioriteras bort 

Saknas inte en rubrik överst i högerspalten? Detta har justerats. 

Sid 21 

Mycket handlar om skog och träd, vi vill ha mycket mer 
om vattnen. 

Noteras, arbetet med vatten behandlas främst under mål 
3 och dess strategier och åtgärder.  

Det globala målet om rent vatten känns nedprioriterat 
t.ex. saknas Strategi för hantering av sjön Skutens 
förgiftade botten. 

Detta hanteras ej i natur- och friluftsplanen. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.  

I. Finns det inte skapade barriärer på landsbygden? Noterat och kompletterat. 

Kommunen bör samråda med andra kommuner som har 
delar av avvattningsområdena för Motala ström och 
Nyköpingsån. En diskussion bör tas med 
vattendomstolen. Allt för att återskapa vandringsvägar 
för t.ex. lax och ål i våra vattendrag. 

Finspångs kommun samverkar med andra kommuner 
kring denna fråga genom att bland annat samordna 
Finspångsåarnas vattenråd. 

Sid 22 

Lägg till under punkt M ”informera om möjligheterna 
till och hoten mot….” 

Noterat men ej beaktat i planen.  

Sid 23 

Vi tycker åtgärden att satsa mer på skolskogar är bra 
exempel på att få barnen ut i naturen. Vi tycker det är 
ytterst viktigt att få barn och unga att intressera sig för 
och skaffa kunskap om naturen. Gärna under lekfulla 
former. 

Noteras, detta behandlas under åtgärd 30 N.  

Hur är samarbetet med föreningar tänkt? Kommunen har flera etablerade sätt att samverka med 
föreningar, bland annat genom natur- och friluftsrådet. 
Formerna för samverkan kommer att fortsätta 
utvecklas.   

Naturskyddsföreningen hjälper gärna till med vår 
sakkunskap, erfarenhet och lokalkännedom m.m. 

Noteras, kommunen ser positivt på att samverka kring 
lämpliga frågor. 

Xx(M) Fortsätt och intensifiera kampanjen ”Håll 
Finspång rent”! 

Noteras, frågan behandlas i kommunens avfallsplan 
under rubriken nedskräpning.  

 

Sammanfattning och revideringar 

Yttranden från fyra olika sakägare inkom under remisstiden. Med anledning av framförda 
synpunkter har en del revideringar av natur- och friluftsplanen gjorts. 

Ändringarna rör främst en del förtydliganden av de åtgärder som listas under de olika målen och 
strategierna. En del av de synpunkter som har inkommit berör natur- och friluftsfrågor på en mer 
detaljerad nivå än vad som har beskrivits i planen men en stor del av dessa frågor kommer att 
ingå som delar i mer generellt beskrivna åtgärder.  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Avskaffande av e-forum 
 
Bakgrund 

I samband med gruppledarträff har diskussion kring e-forum förts. Deltagarna 
konstaterade att det finns bättre forum att hantera politiska frågor i än e-forum.  

När det gäller e-forum tog kommunfullmäktige ett beslut, 2002-03-14 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning inklusive 
kostnadsberäkning, som grundar sig på demokratiutskottets intentioner för e-
demokratimodell.  

E-forum infördes år 2002 efter beredning och förslag av demokratiutskottet. 
Syftet var att använda de möjligheter som då utvecklats med allmänhetens 
tillgång till internet och kommunens webbplats för politisk dialog. Utifrån 
kommunfullmäktiges beslut infördes e-forum där allmänheten kan ställa frågor 
till företrädare för de politiska partierna.  

Tillämpning av e-forum och nya forum 

De senaste åren har det varit få frågor som inkommit via e-forum. Under 2019 
har två frågor besvarats och hittills under 2020 finns frågor i forumet. Många av 
de frågor som inkommit har inte handlat om politiska frågeställningar utan är 
riktade till verksamheten. Dessa frågor hanteras istället av förvaltningen och om 
det är synpunkter eller klagomål som inkommer hanteras de i enlighet med 
kommunens rutin för synpunkter och klagomål. Information om detta finns på 
kommunens webbplats och det pågår ständiga förbättringar för att utveckla 
tydlighet och tillgänglighet till informationen.  

Idag finns nya möjligheter till demokratiska former. Nya lösningar finns att 
hantera frågor vilket också medfört att alla partier inte är lika aktiva via e-forum. 
Många frågor hanteras via e-post eller via sociala medier. Många frågor hänvisas 
också vidare till en tjänsteperson. Då nya forum och möjligheter finns när det 
gäller demokratiska former och dessa används i större omfattning, föreslås 
kommunfullmäktige besluta att avsluta e-forum. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta e-forum.  
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§ 1 
 
Förslag till E-demokrati i Finspångs kommun 

E-demokrati står för användning av informationsteknik i demokra-

tiska processer. Metoden skall underlätta, bredda och fördjupa det 

demokratiska deltagandet. Kommunikationen förutsätter således att 

deltagarna har tillgång till datorer och Internet. 

Det finns idag ett stort intresse för Webb-teknik som gör det möjligt 
att ha omröstningar på hemsidan samt system för politisk dialog. Me-
toden har prövats ett tag i ett antal kommuner och erfarenheterna är 
bara positiva. 

För politikerna skapas möjligheter att 

• nå direkt till hemmen med sitt politiska budskap (utan omvägen 
över dagstidningar, annonser eller broschyrer) 

• presentera bakgrund och motiv till kommande förslag till beslut 

• föra en allmänpolitisk debatt om t ex vilken politik som bör föras 
eller vilken utveckling som bör eftersträvas. 

För medborgarna öppnas möjligheter att 

• föra politiska samtal på vilken hemsida som helst 

• föra fram sina politiska frågor även om partierna inte tagit upp 
dem 

• presentera sina egna förslag till lösningar på egna och politikernas 
förslag 

• begära ändring av befintliga politiska beslut vare sig frågorna 
handläggs av nämnd, styrelse eller tjänsteman på delegation. 

Kommundemokratikommitténs bedömning är att den moderna in-
formationstekniken kan spela en viktig roll för utvecklingen av den 
kommunala demokratin. För de förtroendevalda är tekniken värdefull 
främst när det gäller att ha en dialog med medborgarna, hämta in kun-
skaper och förbereda sammanträden. Det är viktigt att de förtroende-
valda deltar aktivt i de försök och experiment som framdeles kommer 
att genomföras för att utveckla den moderna informationstekniken i 
demokratins tjänst.  Forts 
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Forts på § 1 (Förslag till E-demokrati i Finspångs kommun) 

Kommundemokratikommitténs uppfattning om e-demokrati 

Internet går att använda för att stämma av opinionen i en viss fråga 
och skapa underlag för beslut. Bara man är medveten om de begräns-
ningar en opinionsundersökning via internet har när det gäller repre-
sentativitet kan det vara ett komplement till mer traditionella metoder. 

Förslag till e-demokratimodell i Finspång 

Utskottet har valt att rikta in sig på en e-demokratimodell som startar 
lite mer försiktigt liknande den som tillämpas i Mjölby kommun, och 
som finns att ta del av på Mjölby kommuns hemsida. 

E-demokratimodellen går ut på att medborgarna ges möjlighet att 
ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande, utsedda politiker i 
fullmäktige och vissa chefstjänstemän. Politikerna presenteras med 
bild, namn och vilket parti de representerar. Tjänstemännen presente-
ras med bild, namn, tjänstetitel och förvaltning.  

Modellen förutsätter att frågemottagande politiker och tjänsteman be-
svarar frågorna inom en viss tidsrymd. Svaren läggs senare tillsam-
mans med frågan ut på hemsidan. 

Frågorna och svaren grupperas efter ämne och sparas på hemsidan ett 
antal månader. Modellen förutsätter en speciell serverprogramvara och 
medför en viss kostnad. Frågeställaren behöver endast tillgång till In-
ternet. 

Administrerandet av frågor och svar sköts av en webbredaktör, som 
har att sortera bort oegentligheter. Detta arbete kräver sin tid, och det 
är sannolikt så att tiden för hemsidans administration, tillsammans 
med denna funktions skötsel, måste utökas. 

Utskottet föreslår kommunfullmäktige  

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning som grun-
dar sig på utskottets intentioner för e-demokratimodell,  

  Forts 
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Forts på § 1 (Förslag till E-demokrati i Finspångs kommun) 

att varje parti med representation i fullmäktige utser den eller de som 
skall vara besvarare av medborgarnas frågor, 

att kommundirektören och samtliga förvaltningschefer ingår i den frå-
gemottagande kretsen, 

att utbildning av frågemottagarna genomförs i datoranvändning och i 
den speciella fråga/svarsrelation som byggs upp mot medborgarna, 

att pröva möjligheten till opinionsundersökningar på kommunens 
hemsida, 

att undersöka möjligheten att koppla protokollen från kommunstyrel-
sen till fullmäktiges dagordning på kommunens hemsida, 

att verka för att alla förtroendevalda får en personlig e-postadress och 
att de utbildas i att hantera den, 

att utbilda de förtroendevalda i hur man söker samhällsinformation på 
internet, 

att utveckla ärendehanteringsfunktionen så att alla kallelser och vissa 
handlingar på sikt kan överföras via e-post eller intranät till de förtro-
endevalda. 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och 
utveckling av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg 
och social omsorg 
 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-22, § 62 att ge omsorgsberedningen 
uppdrag om kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd inom 
äldreomsorg och social omsorg. 
 
Kartläggning av befintligt anhörigstöd har skett genom enkätundersökningar, 
medborgardialog och samtalsintervju. En omvärldsbevakning kring anhörigstöd 
har även gjorts i närliggande kommuner. 
 
Utifrån kartläggningens resultat har omsorgsberedningen kommit fram till 
följande utvecklingsområden; 
 

•  Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social 
omsorg. Detta skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare 
anhörigsamordnare med relevant kompetens. Det ska genom ett 
gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och tillgängligt för anhöriga att 
få hjälp, stöd och vägledning. 

• Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver 
förbättras. Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete 
behöver ske så att den når ut till berörda i så tidigt skede som möjligt 

• En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare 
behöver tas fram  

• Möjligheter till samverkan med Norrköpings Anhörig- och 
kunskapscenter bör ses över  

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Sektorerna ser inte att förslagen skulle innebära några juridiska konsekvenser. 
Bestämmelse om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) och 
omsorgsberedningens förslag går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter. 
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Den ambitionshöjning som föreslås av omsorgsberedningen genererar dock 
ökade kostnader för verksamheterna. Att utöka anhörigstödet med ytterligare en 
anhörigsamordnare, 100% tjänstgöring, skulle generera en ökad kostnad om ca 
600 000 kr på årsbasis. 
 
Övriga utvecklingsområden bedöms kunna verkställas genom förändrade 
arbetssätt inom sektorerna. 
 
Omsorgsberedningens förslag är detaljerade och preciserade i både vilka 
ambitioner som ska uppnås samt hur de skall utföras. Sektorerna ser med fördel 
att verksamheterna själva få arbeta med verkställighet om hur de 
ambitionshöjande insatserna ska utföras.  
 
 
 
Förslag till beslut 

Sektor vård och omsorg och sektor social omsorg föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

2. Att sektorerna får i uppdrag att utveckla hur ambitionshöjningen ska 
verkställas.  

3. Att sektorerna tilldelas medel i budget med 600 000 kr för utveckling av 
anhörigstödet.  

4. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 
förklaras avslutat. 
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Anhörigstöd 
Kartläggning och utveckling av befintligt 

anhörigstöd inom äldreomsorgen och  
social omsorg 

Datum: 2019-11-15 
Ärendenummer: KS 2019.0436  

Versionsnummer: 2 
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Anhörigstöd 

Finspångs kommun 
612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 
E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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Sammanfattning 
I Socialtjänstlagen regleras sedan juli 2009 anhörigstödet i 5 kap. 10 §. Som stöd för 
tillämpning av lagen har Socialstyrelsen publicerat en publikation som vägledning till 
kommunerna i det arbetet. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som bygger på 10 
specificerade insatser. Av dessa 10 insatser finns två som är direkt kopplade till anhörigstöd. 
Dessa är avlösarservice och korttidsvistelse.  

Befintligt anhörigstöd i Finspångs kommun finns främst inom äldreomsorgen. Där finns ett 
anhörigcenter som är en öppen verksamhet. Därutöver erbjuds anhörigstöd genom 
behandlingsteamet och familjeteamets verksamheter. Stöd till anhöriga sker också genom 
biståndsbedömda insatser, så som avgiftsfri avlösning. Det finns också en aktiv 
anhörigförening som drivs av volontärer.  

Omsorgsberedningens uppdrag var att kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg 
och LSS. Syfte och mål med kartläggningen var att den ska visa på vilka behov som finns av 
stöd och om det bör förändras.  
 
Metoder som använts för beredningens uppdrag var enkäter, omvärldsbevakning, 
fokusgrupper och samtalsintervju.  
 
I resultatet framkommer att stödet till anhöriga som har närstående inom sektor social omsorg 
inte är lika bra utbyggt som när det gäller anhöriga med närstående inom sektor Vård och 
omsorg.  
 
I andra närliggande kommuner har man inte begränsat sitt anhörigcenter till specifik målgrupp 
utan erbjuder stöd till alla som hjälper och stödjer någon i sin närhet som drabbats av en 
långvarig sjukdom, har en funktionsnedsättning eller som på grund av ålder behöver omsorg, 
hjälp och stöd. Här finns också tydliga uppdrag för verksamheterna.   
 
I enkätsvaren kan utläsas att nästan hälften av medarbetarna inte vet vart de ska hänvisa 
anhöriga som efterfrågar stöd. Det stöd till anhöriga som medarbetare skulle vilja se mer av är 
främst information. Även anhöriga efterfrågar mer information men också mer individuellt 
stöd.  
 
De huvudsakliga utvecklingsområden beredningen identifierat är att utöka befintligt 
anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social omsorg samt att det ska vara enkelt 
för anhöriga att få hjälp och stöd. Informationen om det anhörigstöd som finns behöver 
förbättras och nya vägar behöver etableras för att sprida den.  
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Begreppsförklaring 
I nedanstående översikt finns en förklaring till de begrepp som förekommer i rapporten. 

 

Bakgrund 
Socialtjänstlagen  
Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen som anger att 
”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. 
Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att 
minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning.  
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Anhöriga till personer som har insatser enligt LSS, lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade omfattas även av vad som sägs i socialtjänstlagen gällande 
anhörigstöd. LSS är en rättighetslag som bygger på tio specificerade insatser som den 
enskilde kan ha rätt till. En förutsättning är att den enskilde uppfyller de kriterier som lagen 
anger för rätten till insatser.  
 
Av LSS lagstiftningens tio insatser finns två insatser som är direkt kopplade till anhörigstöd. 
Dessa är avlösarservice 9§5 och korttidsvistelse 9§6. Avlösarservice gör det möjligt för 
anhöriga att utföra aktiviteter utanför hemmet. Korttidsvistelse innebär att den närstående 
vistas utanför hemmet kortare perioder, antingen i ett korttidsboende eller hos en stödfamilj 
för att avlasta anhöriga men även att den närstående ska få miljöombyte och tid för rekreation.  
 

Begrepp Förklaring 

SoL Vedertagen förkortning till  

Socialtjänstlag (2001:453) 

LSS Vedertagen förkortning till 

Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 

Närstående En person som den enskilde anser sig ha en 
nära relation till. 

Anhörig En person som vårdar eller stödjer en 
närstående. 

Anhörigkonsulent/Anhörigsamordnare/ 
Anhörigombud 

Arbetar med att utveckla, informera om och 
erbjuda olika former av direkt stöd till 
anhöriga. 
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Stöd till anhöriga – Socialstyrelsen 
Som stöd för tillämpning av bestämmelsen publicerade Socialstyrelsen ”Stöd till anhöriga – 
Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen”. I publikationen 
delas ansvaret för stöd till anhöriga upp på olika nivåer i organisationen, vilket är följande; 
 

• På förvaltningsnivå handlar ansvaret om att följa gällande lagar samt avsätta 
tillräckliga resurser 

• Chefer och ledare har ansvar för utveckling av formen för stödet men också för 
uppföljning och samverkan  

• Alla som möter en anhörig i sitt dagliga arbete ansvarar för att uppmärksamma dem, 
se deras behov och att ge stöd  

 
Stödet till anhöriga kan se olika ut. Det kan vara direkt stöd, i form av insatser riktade till den 
anhörige, eller indirekt stöd då insatsen riktas till den närstående för att underlätta för den 
anhörige.  
 
De direkta insatserna kan vara biståndsbedömda insatser som beviljas till den anhörige så som 
praktisk hjälp i hemmet, socialt stöd eller samordning av insatser. Det kan också handla om 
enskilda samtal, samtal i grupp eller generella serviceinsatser så som rådgivning och 
information.  
 
De indirekta insatserna beviljas till den närstående och kan bestå av ledsagning, avlösning i 
hemmet, hemtjänst eller dagverksamhet. Kännetecken för att stödet till anhöriga ska anses bra 
är att det är individualiserat, flexibelt och håller hög kvalitet.   
 
Befintligt anhörigstöd i Finspångs Kommun 
Finspångs kommun har ett anhörigcenter beläget i centrum. Där kan anhöriga få råd och stöd 
av anhörigsamordnare. Den nuvarande organisationen har funnits i ungefär tre år. Inriktningen 
på anhörigstödet gäller främst för dem som har närstående inom äldreomsorgen. Alla som har 
fyllt 75 år kallas till ett informationsmöte där anhörigsamordnaren berättar om vilket 
anhörigstöd som kommunen kan erbjuda. Anhöriga erbjuds individuella samtal eller 
gruppsamtal. Anhöriga som har närstående med demens har en egen samtalsgrupp.  
 
Anhöriga som behöver kan få avlösning i hemmet efter beslut av biståndshandläggare. De 
som bor i tätorten kan beviljas 10 timmar per månad och boende i ytterområden 15 timmar. 
Avlösningen ska beställas en vecka i förväg. Om den anhörige behöver akut avlösning brukar 
det kunna ordnas. Det är personal inom hemtjänsten som ansvarar för avlösningen.  
 
Till anhörigsamordnarens arbetsuppgifter hör även att ansvara för frivilligarbetarna, 
volontärerna, som arbetar som sjukhusvärdar, ledsagare vid sjukresor eller att ansvara för de 
träffpunkter som finns i kommunen. Idag finns ca 30 volontärer. Volontärernas arbetsinsats är 
gratis och de får själva ingen ekonomisk ersättning. Det finns två träffpunkter inom 
centralorten som de ansvarar för. 
 
Anhörigsamordnaren är även ansvarig för den seniordag som kommunen anordnar 
tillsammans med pensionärsorganisationer vartannat år. Information och föreläsningar om 
olika frågor varvas med lättsam underhållning. 
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Det finns ett länsnätverk för anhörigkonsulenter i Östergötland, som träffas några gånger per 
år. Några av de minsta kommunerna i Östergötland saknar anhörigkonsulenter och är inte 
representerade vid träffarna. 
 
Finspång har samarbete med Åtvidaberg, Valdemarsvik och Söderköpings kommun vad gäller 
anhörigstöd. 
 
Det finns även ett nationellt nätverk där alla regioner är representerade och som anordnar 
utbildningar. 
 
Det finns en broschyr som berättar om vilket anhörigstöd som finns. Den finns på svenska och 
finska. 
 
I anhörigcenters lokaler arbetar även två äldrelotsar, som kan vägleda främst äldre samt 
anhöriga om vart de kan vända sig för att få rätt vård. De ansvarar även för kommunens 
larmtjänst, nyckelfri hemtjänst samt förmedlar så kallade fixartjänster.  
 
Utöver det anhörigstöd som bedrivs på anhörigcenter erbjuder Finspångs kommun 
anhörigstöd via behandlingsteamet med fokus på anhöriga till personer med 
beroendeproblematik. Anhörigstöd erbjuds även via familjeteamets barngrupp Solkatten som 
riktar sig till barn och ungdomar som lever med krångel i familjen. 
 
Anhörigföreningen 
Det finns en anhörigförening i Finspång. Föreningen som är ideell arbetar med 
gemenskapsfrämjande insatser till alla anhöriga med närstående i alla åldrar och med alla 
funktionshinder. Den nuvarande anhörigföreningen har funnits i cirka 3 år och har cirka 80 
medlemmar.  
 
Varannan onsdag anordnar föreningen caféträff i anhörigcentrets lokaler. För övrigt finns det 
ingen koppling mellan anhörigföreningen och det anhörigstöd som kommunen ansvarar för. 
Många fortsätter att vara med i föreningen även sedan den närstående har gått bort. 
Som andra föreningar får den söka föreningsbidrag från Finspångs kommun. 

Uppdraget 
Beredningen ska kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg och 
LSS.  
 
Syfte och mål  
Syfte och mål med kartläggningen är att den ska visa på vilka behov som finns av stöd och 
om det bör förändras. Kartläggningen ska också belysa om kommunikationen kring 
möjligheter till anhörigstöd behöver utvecklas. 

Metod 
För att på bästa sätt kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg och LSS har 
omsorgsberedningen valt en variation av olika metoder för att få fram ett resultat. De metoder 
som använts är enkäter, omvärldsbevakning, fokusgrupp och intervju. 
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Enkäter 
Enkäter har skickats ut till medarbetare inom kommunens äldreomsorg och LSS 
boendeenheter och personlig assistans. Totalt har 171 medarbetare svarat på enkäten. Enkäter 
har även skickats ut till anhöriga inom LSS boendeenheter och personlig assistans samt delats 
ut vid kommunens anhörigcenter. Totalt har 69 anhöriga svarat på enkäten. 
 
Enkäterna innehåller följande frågeställningar; 
 
Enkät till medarbetare 

1) Inom vilket verksamhetsområde arbetar du? 
2) Vet du vart du ska hänvisa anhöriga som efterfrågar anhörigstöd? 
3) Vilket stöd till anhöriga skulle du vilja se mer av? 
- Indirekt stöd 
- Generella serviceinsatser 
- Samtal med anhöriga 
- Information 
- Annat 
4) Har du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd? 

 

Enkät till anhöriga 
1) Inom vilket område får din närstående stöd? 
2) Vet du vart du ska vända dig för att få stöd som anhörig? 
3) Vilket stöd skulle du som anhörig vilja se mer av? 
- Indirekt stöd 
- Generella serviceinsatser 
- Samtal med anhöriga 
- Information 
- Annat 
4) Har du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd? 

 
Omvärldsbevakning 
Omsorgsberedningen har omvärldsbevakat genom att dels göra ett studiebesök hos Anhörig- 
och kunskapscenter i Norrköping, dels genom att bjuda in en av Motala kommuns 
anhörigkonsulenter till Finspång. Detta för att få en inblick i hur de olika kommunerna arbetar 
med anhörigstöd. 
 
Fokusgrupp 
För att försöka fånga upp Finspångs medborgares syn på anhörigstöd genomfördes en 
fokusgrupp med syfte att föra en medborgardialog. Erbjudande om att delta i fokusgruppen 
gick ut via sociala medier samt via Finspångs kommuns hemsida. Medborgare uppmanades 
att anmäla sitt intresse. Kommunens anhörigförening fick även erbjudande om att delta i 
fokusgruppen. Totalt medverkade fem medborgare samt delar av omsorgsberedningen. 
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Samtalsintervju 
Samtalsintervju har genomförts dels med Finspångs kommuns anhörigsamordnare dels med 
delar av styrelsen i anhörigföreningen.  

Resultat 
Samtal med anhörigsamordnare 
Finspångs kommuns anhörigsamordnare har sin organisatoriska tillhörighet i sektor Vård och 
omsorg. Stödet till anhöriga som har närstående inom sektor Social omsorg är inte lika bra 
utbyggt som när det gäller anhöriga med närstående inom sektor Vård och omsorg. Ibland får 
anhörigsamordnaren frågor som gäller den förstnämnda gruppen och försöker då besvara 
dessa frågor. 
 
Anhörigsamordnaren skulle gärna se att hon hade en kollega inom sektor Social omsorg som 
arbetade med anhörigstöd. Det skulle underlätta om hon hade någon att samarbeta med. Då 
skulle det också vara enklare att anordna tematräffar och utbildningar. 
Anhörigsamordnaren tycker även att hennes arbetsuppgifter blivit mer komplexa eftersom allt 
fler äldre med stora vårdbehov vårdas hemma.   
 
Norrköpings kommun satsar mer på anhörigstöd och har anhörigkonsulter med ansvar för 
olika grupper, som demens, missbruk etcetera. Enligt anhörigsamordnaren ligger även Motala 
i framkant vad gäller anhörigstöd. Anhörigsamordnaren skulle gärna se ett ökat samarbete 
med framför allt Norrköpings kommun.  
 
Anhörigsamordnaren upplever att det ibland kan vara svårt att få ut information.  
 
Samtal med Anhörigföreningen 
Vid samtal med några i styrelsen för Anhörigföreningen i Finspång framkom viss kritik mot 
kommunens anhörigstöd. 
 
Fram till 2015 fanns ett anhörigteam bestående av tre personer, som ansvarade för allt arbete 
med avlösning till anhöriga. De kunde bistå med avlösning med kort varsel. Nu måste 
avlösning beställas en vecka i förväg. De framförde även synpunkten att avlösningen var mer 
flexibel och personlig när den sköttes av en liten grupp som hade det som sin huvudsakliga 
arbetsuppgift.    
 
Studiebesök Norrköpings kommun 
Ett studiebesök genomfördes på Anhörig- och kunskapscenter i Norrköping. De har totalt 10 
personer anställda med olika kompetens och bakgrund som erbjuder olika former av 
anhörigstöd, såsom samtalsgrupper, individuella samtal och informationsspridning om vilket 
stöd som kan erbjudas. Anhörig- och kunskapscenter ombesörjer anhörigstöd till samtliga 
målgrupper som har behov av stöd till anhöriga.  

Nytt inom deras verksamhetsområde är att de tillsatt en anhörigstödjare som riktar sig till 
barn. I arbetet med samtalsgrupper och individuella samtal görs tydliga tidsramar upp för hur 
många träffar som ska genomföras, innehåll och fokus. Detta för att komma framåt i stödet 
samt tydliggöra förväntningar. Det förekommer att när en samtalsgrupp avslutas med 
anhörigstödjare vill medlemmarna fortsätta att träffas. De bildar då en självstödjande grupp 
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och har möjlighet att nyttja Anhörig- och kunskapscenters lokaler. Detta visar på att de har en 
flexibel organisation för att tillgodose anhörigas behov av stöd.   

Under studiebesöket berättar anhörigstödjarna att det är svårt att få ut information om deras 
verksamhet. De arbetar mycket med att sprida information om vad de kan erbjuda, bland 
annat genom att besöka olika företag för att presenterat sin verksamhet. De lyfter också att det 
ibland är svårt med samverkan med Regionen. Anhörigstödjarna ser en fördel i att samarbeta 
över kommungränserna. De är öppna för samverkan med Finspångs kommun i olika delar 
gällande anhörigstödet.  

 
Besök från Motala kommun 
I Motala kommun arbetar 2,75 årsarbetare som anhörigkonsulenter på ett anhörigcenter. Deras 
målgrupp är anhöriga från 18 år det vill säga, alla som hjälper och stödjer någon i sin närhet 
som drabbats av en långvarig sjukdom, har en funktionsnedsättning eller som på grund av 
ålder behöver omsorg, hjälp och stöd. 
 
Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda samtal, hembesök, samtalsgrupper och temakvällar. 
De ger också kunskap och information och hjälper till med vägledning. 
Anhörigkonsulenternas mål är att det ska vara enkelt att nå dem. De för inga journaler och har 
tystnadsplikt. Deras tjänster är kostnadsfria. Förutom stöd till anhöriga samverkar de med 
andra aktörer och erbjuder utbildning och handledning till personal. 
 
När Motala kommun startade upp sitt anhörigcenter tog ledningen fram en 
uppdragsbeskrivning för verksamheten. Där beskrevs anhörigcentrets uppdrag, vilken budget 
som var tilldelad och hur organisationen skulle se ut. Anhörigkonsulenterna fick en tydlig 
tjänstebeskrivning. Därefter fick berörda utbildning och kompetensutveckling, man gjorde en 
kartläggning och omvärldsbevakning innan verksamheten startade. 
 
Medborgardialog genom fokusgrupp 
I detta forum framkom att behov fanns för anhöriga att få prata enskilt med särskilt 
samtalsstöd för dem. De upplevde att man behövde stöd och råd under hela processen. Främst 
vid svåra vägval, exempelvis när en närstående har behov av att flytta till ett särskilt boende. 
Man upplevde också att när ens närstående väl flyttat till ett boende så glömdes man bort som 
anhörig.  
 
Flera kände stöd från anhörigföreningen, där träffades likasinnade och man kände stöd och 
tillhörighet med varandra. Som anhörig märker man inte själv hur trött man är, det kan som 
anhörig vara svårt att erkänna att det är tufft. 
 
Det önskades mer information generellt. Någon saknade information kring sjukdomsförlopp 
och hur det förändrar individen, någon annan ville få information kring vilket stöd och hjälp 
man kunde få och vilka vägar man kunde gå. Det viktiga var att informationen kom tidigt.  
Det framkom att anhörigstödet behövde vara flexibelt. Man behöver kunna känna sig trygg i 
att lämna sitt hem.  
 
Det poängterades att anhörigstöd inte bara är äldreomsorg. Ett förslag var att anhörigstöd 
borde ha en egen ingång på webben. 
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Enkäter resultat  
 
Enkät till medarbetare inom äldreomsorg, LSS/socialpsykiatri och 
personlig assistens 
 
Inom vilket verksamhetsområde arbetar du? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Vet du vart du ska hänvisa anhöriga som efterfrågar anhörigstöd? 
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Vilket eller vilka av följande former av stöd till anhöriga skulle du vilja se mer 
av? 
 
Namn Antal % 
Information - Tillse att den som 
vårdar en närstående får 
information om rätten till stöd, 
exempelvis via broschyrer, 
internet. 

117 68,4 

Indirekt stöd - Stöd av närstående 
genom bistånd för att avlasta 
anhörig, exempelvis 
korttidsboende, boendestöd, 
avlösning i hemmet. 

92 53,8 

Generella stödinsatser - Allmänt 
inriktade insatser, exempelvis 
rådgivning eller information i grupp 
eller enskilt. 

71 41,5 

Individuellt stöd - Riktar sig till 
enskilda anhöriga, exempelvis 
genom samtalsstöd. 

87 50,9 

Annat 8 4,7 
Total 375 219,3 

Svarsfrekvens 
100% (171/171) 

 
 

Sammanfattning av övriga synpunkter i enkäten - medarbetare 
• En funktion som samordnar/koordinerar behovet av stöd till anhöriga 

• Variera former för informationsspridning om anhörigstöd för att nå flera 

• Information om anhörigstöd ska var lättillgänglig för medarbetare och anhöriga 

• Öka kunskaper om anhörigperspektivet 

• Öka samverkan mellan kommunens verksamheter gällande anhörigstöd 
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Enkät till anhöriga med närstående inom äldreomsorg, 
LSS/socialpsykiatri och personlig assistens 
 

 
Inom vilket verksamhetsområde får din närstående stöd? 

Namn  Antal  %  

Äldreomsorg  26  43,3  

LSS/socialpsykiatri  27  45  
Inget  7  11,7  

Total  60  100  

 
 
Svarsfrekvens  

87% (60/69)  

 
 

 
Vet du vart du som anhörig ska vända dig om du efterfrågar anhörigstöd? 

Namn  Antal  %  

Ja  40  69  

Nej  18  31  
Total  58  100  

 
 
Svarsfrekvens  

84,1% (58/69)  
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Vilket eller vilka av följande former av stöd till anhöriga skulle du vilja se mer 
av? 
Namn  Antal  %  

Information - Tillse att den 
som vårdar en närstående 
får information om rätten 
till stöd, exempelvis via 
broschyrer, internet.  

31  50,8  

Indirekt stöd - Stöd av 
närstående genom bistånd 
för att avlasta anhörig, 
exempelvis korttidsboende, 
boendestöd, avlösning i 
hemmet.  

24  39,3  

Generella stödinsatser 
- Allmänt inriktade insatser, 
exempelvis rådgivning eller 
information i grupp eller 
enskilt.  

16  26,2  

Individuellt stöd - Riktar sig 
till enskilda anhöriga, 
exempelvis genom 
samtalsstöd.  

29  47,5  

Annat  14  23  

Total  114  186,9  

 
 
Svarsfrekvens  

88,4% (61/69)  

 
 

 

 

Sammanfattning av övriga synpunkter i enkäten – anhöriga 
• En samordnare dit man kan vända sig vore guld värt 

• Svårt att som anhörig själv söka information 

• Avlastning i hemmet är viktigt 

• Bra stöd från anhörigföreningen 

• Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar önskas 
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Utveckling av anhörigstöd i Finspångs 
kommun 
De utvecklingsområden beredningen identifierat är: 

• Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social omsorg. Detta 
skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare anhörigsamordnare med relevant 
kompetens. Det ska genom ett gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och 
tillgängligt för anhöriga att få hjälp, stöd och vägledning. 

• Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver förbättras. 
Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete behöver ske så att den når 
ut till berörda i så tidigt skede som möjligt 

• En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare behöver tas fram  

• Möjligheter till samverkan med Norrköpings anhörig- och kunskapscenter bör ses över  

 

Ett bra anhörigstöd, något alla tjänar på!  
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