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Kommunstyrelsen

Ansökan medel ur digitaliseringspott för elektronisk
underskrift
Bakgrund
E-legitimation, även e-leg, eID, eller e-ID, är en elektronisk legitimation för
användning på Internet. Med hjälp av en e-legitimation kan man legitimera sig,
logga in i system och verktyg samt skriva under avtal och godkänna transaktioner på
olika myndigheters, bankers och andra företags webbplatser. E-legitimation kan
även användas för elektronisk signering av fakturor, journalhandlingar och recept.
En e-legitimation möjliggör även kryptering av information och e-post när e-tjänster
och datasystem ska kommunicera med varandra, vilket bidrar till en säkrare
hantering av data, inklusive personuppgifter.
Enligt antagen Digitaliseringsstrategi ska Finspångs kommun prioritera digital service i
första hand och erbjuda personlig service där det behövs. Digitala tjänster ska, så
långt det är möjligt, vara förstahandsvalet för privatpersoner och företag i kontakten
med kommunen. Samtidigt måste vi värna om medborgarnas rättigheter, integritet
och säkerhet.
För att nå målen i Digitaliseringsstrategin behöver vi ta tillvara och implementera
digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra verksamheter som
kan digitaliseras. Ledningsstaben har identifierat att Finspångs kommun idag saknar
verktyg och arbetssätt som möjliggör användandet av elektronisk signatur, vilket
behövs för att på ett snabbt, enkelt och säkert sätt kunna hantera ett allt större flöde
av digital information och tjänster.
Genom att använda elektronisk signering via e-legitimation minskar Finspångs
kommuns klimatpåverkan genom färre utskrifter och transporter. Det bidrar även
till en högre servicenivå internt och externt, genom snabbare hantering av
underskrifter, samt högre informationssäkerhet genom bättre spårbarhet och
loggning.
I linje med detta och för att bibehålla en helt digital process behöver Finspångs
kommun implementera en lösning för digital legitimering och signering.
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Sammanfattning
 Finspångs kommun behöver en kommungemensam lösning för digital
legitimering och signering
 Ledningsstaben ser stora vinster med både nationell och regional
samverkan, men ser samtidigt över alternativa lösningar
 En kommunövergripande projektgrupp ska tillsammans
 Genomföra en behovsanalys i samtliga sektorer
 Sammanställa en gemensam kravspecifikation
 Se över lösningarna som erbjuds på marknaden
 Utifrån verksamhetskraven implementera en lösning för elegitimation inom Finspångs kommun.
Upplägg
Utfallet av behovsanalysen blir helt styrande för omfattningen av implementationen
under 2020, både avseende de i första läget berörda verksamheterna, samt relevanta
system.
 Lösning för säker inloggning – hur ska användarna logga in med elegitimation, har vi hård- och mjukvarulösningar på plats eller behöver dessa
införas?
 Anpassning av verksamhetssystem – hur ska våra system anpassas för att
möjliggöra inloggning och signering med e-legitimation?
 Informationssäkerhetskrav – vilka informationssäkerhetskrav behöver vi
säkerställa att vi kan leva upp till, exempelvis loggning och spårbarhet?
Ansökan
Ledningsstaben ansöker om 300 000 kronor i utvecklingsmedel för projektets arbete
med att efter genomförd behovsanalys implementera en kommungemensam lösning
för e-legitimation i Finspångs kommun.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 875 000 kronor. Vid
beviljande av ovan sökta summa (300 000 kronor) finns 575 000 kronor kvar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1.

Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av elegitimation under år 2020.

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med
summan 300 000 kr.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Ansökan ur digitaliseringspott för elektronisk underskrift och
stämpel
Bakgrund
E-legitimation, även e-leg, eID, eller e-ID, är en elektronisk legitimation för
användning på Internet. Med hjälp av en e-legitimation kan man legitimera sig,
logga in i system och verktyg samt skriva under avtal och godkänna
transaktioner på olika myndigheters, bankers och andra företags webbplatser. Elegitimation kan även användas för elektronisk signering av fakturor,
journalhandlingar och recept. En e-legitimation möjliggör även kryptering av
information och e-post när e-tjänster och datasystem ska kommunicera med
varandra, vilket bidrar till en säkrare hantering av data, inklusive
personuppgifter.
Enligt antagen Digitaliseringsstrategi ska Finspångs kommun prioritera digital
service i första hand och erbjuda personlig service där det behövs. Digitala
tjänster ska, så långt det är möjligt, vara förstahandsvalet för privatpersoner och
företag i kontakten med kommunen. Samtidigt måste vi värna om medborgarnas
rättigheter, integritet och säkerhet.
För att nå målen i Digitaliseringsstrategin behöver vi ta tillvara och
implementera digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra
verksamheter som kan digitaliseras. Ledningsstaben har identifierat att Finspångs
kommun idag saknar verktyg och arbetssätt som möjliggör användandet av
elektronisk signatur, vilket behövs för att på ett snabbt, enkelt och säkert sätt
kunna hantera ett allt större flöde av digital information och tjänster.
Genom att använda elektronisk signering via e-legitimation minskar Finspångs
kommuns klimatpåverkan genom färre utskrifter och transporter. Det bidrar även
till en högre servicenivå internt och externt, genom snabbare hantering av
underskrifter, samt högre informationssäkerhet genom bättre spårbarhet och
loggning.
I linje med detta och för att bibehålla en helt digital process behöver Finspångs
kommun implementera en lösning för digital legitimering och signering.
Sammanfattning
 Finspångs kommun behöver en kommungemensam lösning för digital
legitimering och signering
 Ledningsstaben ser stora vinster med både nationell och regional
samverkan, men ser samtidigt över alternativa lösningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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 En kommunövergripande projektgrupp ska tillsammans
 Genomföra en behovsanalys i samtliga sektorer
 Sammanställa en gemensam kravspecifikation
 Se över lösningarna som erbjuds på marknaden
 Utifrån verksamhetskraven implementera en lösning för elegitimation inom Finspångs kommun.
Upplägg
Utfallet av behovsanalysen blir helt styrande för omfattningen av
implementationen under 2020, både avseende de i första läget berörda
verksamheterna, samt relevanta system.
 Lösning för säker inloggning – hur ska användarna logga in med elegitimation, har vi hård- och mjukvarulösningar på plats eller behöver
dessa införas?
 Anpassning av verksamhetssystem – hur ska våra system anpassas för att
möjliggöra inloggning och signering med e-legitimation?
 Informationssäkerhetskrav – vilka informationssäkerhetskrav behöver vi
säkerställa att vi kan leva upp till, exempelvis loggning och spårbarhet?
Ansökan
Ledningsstaben ansöker om 300 000 kronor i utvecklingsmedel för projektets
arbete med att efter genomförd behovsanalys implementera en
kommungemensam lösning för e-legitimation i Finspångs kommun.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 875 000 kronor. Vid
beviljande av ovan sökta summa (300 000 kronor) finns 575 000 kronor kvar.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av elegitimation under år 2020.
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med
summan 300 000 kr.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Fördelning av miljöutvecklingspott 2020
Sammanfattning
2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och
klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott (beslut 2017-12-18 dnr
KS.2017.1112). Beslut om kriterier togs år 2019 (KS 2019.0187). I år har det åter
varit möjligt för alla verksamheter att ansöka om medel för investeringar. Nytt för i
år var att en del av medlen var avsatta i driftsbudgeten.
Totalt inkom 13 nya ansökningar med ett flertal spännande förslag. Ansökningarna
innehöll en uppskattad kostnad och en beskrivning av miljö- och klimatnytta. Fyra
av de ansökningar som inkom 2019 överfördes till årets utlysning eftersom de
omfattade driftsmedel. Merparten av dessa ansökningar är avsedda för att förskolor
ska öka biologisk mångfald, något vi ser mycket positivt på. En jury bestående av
Hugo Andersson (miljö- och samhällsbyggnadsråd), Helene From
(samhällsbyggnadschef) och Jane Hjelmqvist (hållbarhetsstrateg) har bedömt
ansökningarna.
Sex ansökningar är för åtgärder för att införa källsortering i verksamheter. Eftersom
kommunstyrelsen fattade 2019 beslut om att källsortering ska införas i samtliga av
kommunens lokaler finansieras dessa åtgärder enbart med en mindre del av sökt
belopp (cirka 25 %). Det förväntas dock av verksamheter att ändå utföra åtgärder
som möjliggör källsortering i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut.
Följande föreslås beviljas medel från miljöpotten 2019:
1. Elcyklar och eldriven side-by-side cykel – bidrar till minskad bilanvändning
och därmed minskning av koldioxidutsläpp
2. Bihotell, bivänlig trädgård och anordning för att nyttja regnvatten – bidrar
till ökad biologisk mångfald och minskad konsumtion genom egen odling
3. Komposteringsanläggning i skolan/förskolan – bidrar till ökad återvinning,
minskat avfall
4. Källsortering i kommunens lokaler – bidrar till ökad återvinning, minskat
avfall
5. Inköp av ångtvättar mm – bidrar till minskad vattenanvändning, minskad
användning kemikalier och minskad resursanvändning
6. Byte ut lysrörsarmaturerna mot LED belysning - minskad energianvändning
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Jane Hjelmqvist

Enhet/lokalisering

1. Elcyklar
Bergska gymnasiet –
Bildningen – 2 st
Daglig verksamhet
(eldriven side-by-side cykel)

Sektor

Utbildning

2 (3)

Beviljat belopp
Driftsbudget
Investeringsmedel
28 000

Social omsorg

70 000

2. Bihotell, bivänliga trädgårdar och anordning för att nyttja regnvatten
Metallens förskola
Utbildning
10 000
Lekeberga förskola
Utbildning
10 000
Ekesjö förskola
Utbildning
10 000
3. Komposteringsanläggning i skolan/förskolan
Viggestorpsskolan
Utbildning
Hällestads- och Grytgölsskola Utbildning
4. Källsortering i kommunens lokaler
Viggestorpsskolan
Utbildning
Hällestads- och Grytgölsskola Utbildning
Kommunhuset (HRLedningsstaben
avdelningen)
Myndighetskontoret
Social omsorg
Storängsgården
Vård- och omsorg
Gullvivans förskola
Utbildning
5. Inköp av ångtvättar mm
Lokalvårdsservice
Daglig verksamhet

Samhällsbyggnad
Social omsorg

25 000
5 600
16 000
14 000
15 500
400
25 000
12 500
40 000
10 000

6. Byte ut lysrörsarmaturerna mot LED belysning
Fastighetsenhet
Samhällsbyggnad
(Hårsstorpsskolan)

avskrivningskostnaderna, 15 000 kr, och
räntekostnader, 3 000 kr

40 000

18 000

Budget enligt Strategisk plan

200 000

150 000

Totalt

200 000

150 000

Sektor utbildning får då driftbudget på 131 100 kr, ledningsstaben 15 500 kr,
sektor social omsorg 10 400 kr och sektor vård- och omsorg 25 000.
Från investeringsmedel får sektor social omsorg 70 000 kr och sektor
samhällsbyggnad 80 000 kr.
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Beslut:
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från
miljöutvecklingspotten om totalt 150 000 kr.
2. Att godkänna föreslagna ansökningar om driftbudget och medel tas från
kommungemensamma medel.
3. Att avskrivningskostnaderna, 15 000 kr, och räntekostnader, 3 000 kr,
finansieras genom kommungemensamma medel till respektive sektor vid
slutredovisning.
4. Att eventuella driftkostnader som uppstår vid investeringarna ovan belastar
respektive verksamhet.
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Fördelning av miljöutvecklingspott 2020
Sammanfattning
2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och
klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott (beslut 2017-12-18 dnr
KS.2017.1112). Beslut om kriterier togs år 2019 (KS 2019.0187). I år har det
åter varit möjligt för alla verksamheter att ansöka om medel för investeringar.
Nytt för i år var att en del av medlen var avsatta i driftsbudgeten.
Totalt inkom 13 nya ansökningar med ett flertal spännande förslag.
Ansökningarna innehöll en uppskattad kostnad och en beskrivning av miljö- och
klimatnytta. Fyra av de ansökningar som inkom 2019 överfördes till årets
utlysning eftersom de omfattade driftsmedel. Merparten av dessa ansökningar är
avsedda för att förskolor ska öka biologisk mångfald, något vi ser mycket
positivt på. En jury bestående av Hugo Andersson (miljö- och
samhällsbyggnadsråd), Helene From (samhällsbyggnadschef) och Jane
Hjelmqvist (hållbarhetsstrateg) har bedömt ansökningarna.
Sex ansökningar är för åtgärder för att införa källsortering i verksamheter.
Eftersom kommunstyrelsen fattade 2019 beslut om att källsortering ska införas i
samtliga av kommunens lokaler finansieras dessa åtgärder enbart med en mindre
del av sökt belopp (cirka 25 %). Det förväntas dock av verksamheter att ändå
utföra åtgärder som möjliggör källsortering i enlighet med kommunstyrelsens
tidigare beslut.
Följande föreslås beviljas medel från miljöpotten 2019:
1. Elcyklar och eldriven side-by-side cykel – bidrar till minskad
bilanvändning och därmed minskning av koldioxidutsläpp
2. Bihotell, bivänlig trädgård och anordning för att nyttja regnvatten –
bidrar till ökad biologisk mångfald och minskad konsumtion genom egen
odling
3. Komposteringsanläggning i skolan/förskolan – bidrar till ökad
återvinning, minskat avfall
4. Källsortering i kommunens lokaler – bidrar till ökad återvinning, minskat
avfall
5. Inköp av ångtvättar mm – bidrar till minskad vattenanvändning, minskad
användning kemikalier och minskad resursanvändning
6. Byte ut lysrörsarmaturerna mot LED belysning - minskad
energianvändning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beviljat belopp
Driftsbudget Investeringsmedel
28 000

Social omsorg

70 000

2. Bihotell, bivänliga trädgårdar och anordning för att nyttja regnvatten
Metallens förskola
Utbildning
10 000
Lekeberga förskola
Utbildning
10 000
Ekesjö förskola
Utbildning
10 000
3. Komposteringsanläggning i skolan/förskolan
Viggestorpsskolan
Utbildning
Hällestads- och
Utbildning
Grytgölsskola
4. Källsortering i kommunens lokaler
Viggestorpsskolan
Utbildning
Hällestads- och
Utbildning
Grytgölsskola
Kommunhuset (HRLedningsstaben
avdelningen)
Myndighetskontoret
Social omsorg
Storängsgården
Vård- och
omsorg
Gullvivans förskola
Utbildning
5. Inköp av ångtvättar mm
Lokalvårdsservice
Daglig verksamhet

Samhällsbyggnad
Social omsorg

25 000
5 600

16 000
14 000
15 500
400
25 000
12 500
40 000
10 000

6. Byte ut lysrörsarmaturerna mot LED belysning
Fastighetsenhet
Samhällsbyggnad
(Hårsstorpsskolan)
avskrivningskostnaderna, 15 000 kr, och
räntekostnader, 3 000 kr
Budget enligt Strategisk plan

Justerandes signatur

40 000

18 000
200 000

150 000
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200 000
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150 000

Sektor utbildning får då driftbudget på 131 100 kr, ledningsstaben 15 500 kr,
sektor social omsorg 10 400 kr och sektor vård- och omsorg 25 000.
Från investeringsmedel får sektor social omsorg 70 000 kr och sektor
samhällsbyggnad 80 000 kr.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från
miljöutvecklingspotten om totalt 150 000 kr.
2. Att godkänna föreslagna ansökningar om driftbudget och medel tas från
kommungemensamma medel.
3. Att avskrivningskostnaderna, 15 000 kr, och räntekostnader, 3 000 kr,
finansieras genom kommungemensamma medel till respektive sektor vid
slutredovisning.
4. Att eventuella driftkostnader som uppstår vid investeringarna ovan
belastar respektive verksamhet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Dnr KS.2020.0230
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Kommunstyrelsen

Månadsrapport internkontrollplan maj 2020
ledningsstaben
Sammanfattning
Internkontrollen för maj månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:


Likvidrapport kvartal 1 2020.



Migrationsrelaterade intäkter och kostnader 2019.

Kontrollerna visar:


Likviditeten ligger på en fortsatt bra nivå, inga större avvikelser
förekommer.



Hur mycket kostnader som kommunen haft för flyktingverksamhet går
till största del inte att särskilja i bokföringen då de ingår i ordinarie
verksamhet och kostnaderna därmed inte är separerade. Inom sektor
utbildning läggs intäkterna från Migrationsverket ihop med
ramtilldelningen och styrs till de verksamheter/enheter som har barn och
elever med migrationsbakgrund och utgör en del av finansieringen av
utbildningsuppdraget. Inom sektor Social omsorg särredovisas det mesta
av kostnaderna.
Migrationsrelaterade intäkter och kostnader följs noggrant upp i samband
med återsökningar till migrationsverket och utgör en del av de
ekonomiska uppföljningar som sektorernas gör löpande under året.

Följande åtgärder redovisas:


Förvaltningen fortsätter följa likviditeten månadsvis med rapportering till
KS kvartalsvis.



Fortsatt uppföljning av migrationsrelaterade intäkter och kostnader i
samband med de återsökningar som görs till migrationsverket och som en
del av de ekonomiska uppföljningar som sektorerna gör.

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

13

Linda Johansson

2020-04-14
Dnr KS.2020.0230
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för ledningsstaben för maj månad
2020.

14

Månadsrapport
internkontroll
Maj 2020 - Ledningsstab

15

Innehållsförteckning
Utfall ................................................................................................................................................................................ 3
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Utfall
Tillgång på likvida medel kvartal 1 2020
Risk:

Att det inte finns medel till kommande utbetalningar
Kontrollmoment

Utfall

Likviditetsuppföljning

Ingen
avvikelse= liten risk

Kommentar Likvidrapport kvartal 1 2020
I enlighet med Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 ska likviditeten rapporteras
kvartalsvis till kommunstyrelsen. Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap
är kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de
kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%.
Under kvartal 1 är likviditeten fortsatt god. I slutet av mars uppgår måttet till 93,4%.
Risken att det inte finns medel till kommande betalningar är liten och ingen avvikelse
föreligger.
Beskrivning

okt-19

nov -19

dec -19

jan -20

feb- 20

mars -20

Likvida medel

108 185

100 927

93 202

92 909

105 474

76 337

Långfristig
utlåning
koncernen

903 521

903 521

903 521

903 521

903 521

908 521

Summa
finansiella
tillgångar

1 011 706

1 004 448

996 723

996 430

1 008 995

984 858

Kortfristiga
lån

-4 920

-4 647

-4 647

-4 345

-4 074

-4 074

Långfristiga
lån

-1 173 761

-1 173 761

-1 173 761

-1 173 761

-1 173 761

-1 173 761

Summa
finansiella
skulder

-1 178 681

-1 178 409

-1 178 409

- 1 178 107

-1 177 836

-1 177 836

Finansnetto

-166 975

-173 960

-181 686

-181 677

-168 841

-192 978

Omsättningsti
llgångar

195 713

183 264

193 480

188 348

195 325

176 862

Kortfristiga
skulder

-211 187

-209 967

-242 255

-221 105

-210 128

-189 274

Likviditet

92,7%

87,3%

79,9%

85,2%

93,0%

93,4%

Perioden kvartal 1 2020
Likviditetsrapporten för kvartal 1 2020 visar på fortsatt god likviditet, nivån ligger kvar runt 90%.
Den finansiella beredskapen är fortfarande god. Utöver de likvida medlen har kommunen
checkräkningskrediter på 12,5 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de tas med i
bedömningen.
Likvida medel (kassa, bank) har netto minskat med 17 mkr från årsskiftet fram till mars men ligger
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Kontrollmoment

Utfall

fortfarande på en bra nivå. Från första mars har Finet ökat sin upplåning i internbanken med 5 mkr
som ett steg i finansieringen av fortsatt fiberutbyggnad enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige.
Ingen ytterligare nyupplåning har behövts utan utbetalning har skett från kommunens likvida medel.
Omsättningstillgångarna har minskat under årets första kvartal, dels som följd av lägre likvida medel
och dels då reglering har skett av uppbokade interimsfordringar och fordringar på staten som
gjordes vid bokslutet.
Kommunens kortfristiga skulder har även minskat. Liksom tidigare år har uppbokade skulder vid
bokslutet regleras eller återförs. Den största posten avser betalning till pensionsvalet som sker
årligen i mars. Kostnaden om 29 mkr fanns uppbokad som skuld i bokslutet men blev
likviditetspåverkande under kvartal 1 2020.

Tabellen visar likviditeten i % som medelvärde år 2015-2020 samt hur genomsnittlig likviditet såg
ut motsvarande period under sex år. Likviditeten har varit stabil de senaste åren men variation i
ersättningen från migrationsverket, extra statsbidrag i form av byggbonus samt statliga statsbidrag
till flyktingsituationen har påverkat kommunens likviditet olika genom åren.
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Migrationsrelaterade intäkter och kostnader år 2019
Risk:

Att statsbidragen inte täcker kostnaderna för den verksamhet som bedrivs
Kontrollmoment

Uppföljning av statsbidragen från migrationsverket
Kommentar 2019
Migrationsverket ersätter kommunen för migrationsrelaterade kostnader. Dels genom generella
ersättningar och dels genom återsökningar. Återsökningar görs i efterhand och kommer därmed
att betalas ut i efterhand. Detta gör att kostnader och ersättning inte matchar fullt ut under ett år.
För att justera detta görs periodiseringar av ersättningen. Det kan beskrivas som att de
ersättningar som avser 2018 och inte kommer kommunen till handa förrän under 2019 flyttas i
bokföringen för att hamna på rätt år. På samma sätt görs för de ersättningar som avser 2019 men
inte kommer kommunen tillhanda förrän 2020.
Ersättningar 2019 från Migrationsverket
Under 2019 erhöll Finspångs kommun 41 598 tkr från Migrationsverket. I resultatet har det
bokförts intäkter för 41 700 tkr. Hur mycket kostnader som kommunen haft för
flyktingverksamhet går till största del inte att särskilja i bokföringen då de ingår i ordinarie
verksamhet och kostnaderna därmed inte är separerade.
Inom sektor Utbildning sker ingen särredovisning av de kostnader som har med migration att göra.
Barn, elever och kursdeltagare, från förskola upp till Vuxenutbildning, med migrationsbakgrund, är
vanligtvis integrerade i den ordinarie verksamheten. Det är därför svårt att särskilja kostnader för
dessa barn och elever. Intäkterna från Migrationsverket läggs ihop med ramtilldelningen och styrs
till de verksamheter/enheter som har barn och elever med migrationsbakgrund. Upplevelsen är att
bidragen utgör ett bra tillskott för att klara av utbildningsuppdraget. Inom sektor Social omsorg
särredovisas det mesta av kostnaderna. Bokföringen visade att kostnaderna för 2019 var 500 tkr
högre än intäkterna från Migrationsverket. Dessa kostnader täcktes av tidigare års fonderade
medel.
I 2019 års resultat upplöstes 13 339 tkr från de fonderade medlen för 2016. Vid bokslutet 2019
fanns det fonderat 29 987 tkr avseende år 2017–2019. Från de fonderade medlen får sektorerna
äska om extra medel för särskilda projekt som avser migrationsintegration. De medel som återstår
upplöses vid bokslutet som kommungemensamma medel.
I tabellen redovisas hur intäkterna för 2019 har bokförts.
Summa av intäkter i resultatet 2019 (tkr)

41 700

Utbildning

19 064

Social omsorg

8 630

Överförmyndare

150

Finans

517

Upplösning av fonderat överskott 2016

13 339

Från den schablonersättning som kommunen erhöll 2019 fonderades vid bokslutet 7 802 tkr från
finansenheten för framtida behov. Fonderade medel måste upplösas i resultatet inom 3 år.
Ledningsstab, Månadsrapport internkontroll
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Kontrollmoment
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Kommunstyrelsen

Riskkontroll pensionsplaceringar mars 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 mars månad:
Den totala risksituationen har försvagats ytterligare under mars som följd av
Corona-viruset som tvingat länder att stänga gränser och sätta befolkningen i
karantän, något som kan komma att få stora negativa effekter på den globala
ekonomin.
I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering fallit till 180,5%
(184,7%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 7%, att jämföras med 30% i
februari. Under månaden har Stockholmsbörsen sjunkit med 13,3% vilket givetvis
påverkat kommunens pensionsportfölj negativt.
Förändringar i portföljen:
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken. Under
månaden har flera förändringar skett i portföljen som följd av ytterligare börsfall.
Max andel aktier uppgick i slutet av mars till 4% efter att kommunen minskat andel
aktier och istället placerat i säkrare värdepapper.
Fördelning i portföljen:
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Orealiserade vinster uppgick vid årsskiftet till +3,6 mkr baserat på då aktuella
marknadsvärden. Utvecklingen i slutet av mars visar nu på en negativ
värdeutveckling av portföljen med -5,1 mkr under kvartal 1. De försäljningar som
hittills har gjorts under årets tre månader har inneburit reaförluster med 3,3 mkr
som påverkar finansenhetens resultat för 2020. Skulle kommunen sälja resterande
placeringar skulle det med dagens marknadsvärden innebära ytterligare reaförluster
med 1,8 mkr.
Dessa finansiella poster påverkar således kommunens ekonomi i stor grad under
året och utgör en stor osäkerhetspost i prognosarbetet.

Förslag till beslut
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar mars 2020.
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – MARS
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
Mars 2020 utmärker sig på flera sätt historiskt: Den snabba börsnedgången, som raderade
ut ca en tredjedel av det globala börsvärdet på några veckor och den kraftigt stigande
volatiliteten till nivåer högre än under Lehman-kraschen 2008. Kraftigt stigande
kreditspreadar och en total priskollaps för oljan efter utbudskrig mellan Saudiarabien och
Ryssland. Coronavirusets spridning och drabbade nationers agerande har utlöst en
dramatisk inbromsning i ekonomisk aktivitet. Detta har bland annat medfört att antalet
nyanmälda arbetslösa i USA stigit med ca 3 miljoner människor bara på en vecka, mer än
fyra gånger fler än under de värsta veckorna av finanskrisen 2008. Stater och centralbanker
har dock svarat med rekordstora stimulanser såsom skattelättnader, sänkta räntor och
ökade tillgångsköp för att mildra den ekonomiska effekten. Stockholmsbörsen (SIX PRX) föll
under månaden med 13,3% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk med
14,1% i lokal valuta och 11,8% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World)
föll också under månaden med 13,2% i lokal valuta, vilket motsvarar 10,6% ned i svenska
kronor. Tillväxtmarknader föll 15,4% i lokal valuta och var ned 12,9% i svenska kronor.
Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden, från 19,8%
till 25,8%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten från 20,7% till 29,7% och
den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 19,6% till 27,1%. Sett till
valutamarknaden försvagades den svenska kronans mot de flesta större valutorna. Vid
månadsskiftet handlades en dollar för 9,97 kronor, en euro för 10,94 kronor och ett brittiskt
pund för 12,37 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 51 punkter till -1,27% för den
reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare
obligationen 3108 (förfall 2022) föll med 5 punkter till -1,36%. Yielden för den nominella
svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 17 punkter till 0,25%
och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) steg med 9 punkter till -0,42%.
Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,09%.
•

Den totala risksituationen har försvagats under mars. I jämförelse med föregående
månad har aktuell konsolidering fallit till 180,5% (184,7%).

•

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.

•

Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 2,0% och maximal andel aktier
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7%. Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (7%)
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande
placeringspolicy.
Risköversikt
Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år

2020-03-31

Avkastning
2020-02-29

63,9
35,4
180,5%
0,0%
0,0%

-6,2%
-4,0%
-4,2%
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
2,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 7%.
Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

Portföljens marknadsvärde (Mkr)
Skyddsnivå (Mkr)
Riskbuffert (Mkr)
Aktuell marginal (%)
Maximal aktieexponering
Aktuell aktieexponering
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år

2020-03-31

2020-02-29

63,9
62,6
1,3
2,0%
7,0%
3,6%
0,3%

68,1
62,6
5,5
8,1%
30,0%
28,9%
5,1%

Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 63,9 mkr.
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i
placeringspolicyn.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Likvida medel
Svenska räntebärande värdepapper
Duration
Aktier
- svenska
- utländska
Alternativa tillgångar

Andel av portfölj
2020-03-31

Min

1%
96%
1,1
4%
1%
3%
0%

0%
50%
0,0
0%
0%
0%
0%

Limiter

Max
10%
100%
15,0
40%
15%
25%
10%

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
2
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TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 1%
Globala aktier- 3%
Nom räntor- 79%
Realräntor- 17%
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

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

OMRX Total
SIX PRX
MSCI TR World (SEK)
Sammansatt jämförelseindex

Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

OMRX Total
SIX PRX
MSCI TR World (SEK)
Sammansatt jämförelseindex

Tillgångsavkastning Indexavkastning
senaste månaden senaste månaden
-2,8%
-0,6%
-26,3%
-13,3%
-20,5%
-10,6%
-6,2%
-3,7%

Differens

Tillgångsavkastning Indexavkastning
sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31
-2,6%
0,5%
-31,2%
-18,2%
-24,0%
-15,7%
-7,5%
-4,5%

Differens

-2,2%
-13,0%
-9,9%
-2,5%

-3,2%
-13,0%
-8,4%
-3,0%

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..

3
25

Marie Lundström

2020-04-28
Dnr KS.2020.0337

1 (2)

Kommunstyrelsen

Internkontroll sektor social omsorg maj 2020
Sammanfattning
Internkontrollen för maj 2020 omfattar följande kontrollmoment:
Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 1 2020
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande
biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Besluten skall även redovisas till
kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige.
Kontrollerna visar:
Det är 17 ärenden, inom olika insatser, där den enskilde har väntat mer än 3
månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Antalet insatser som ej
verkställts har ökat gentemot föregående kvartal och ligger ungefär i nivå med
motsvarande period föregående år. Längsta väntetid har sjunkit något inom daglig
verksamhet och ökat inom bostad och kontaktpersoner gentemot föregående
kvartal och motsvarande period föregående år.
Följande åtgärder redovisas:
Åtgärder har satts in för att följa upp de ärenden där insats ej verkställts. Behovet av
fler platser inom bostad med särskild service har lyfts och arbetas med.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg maj
2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att ta informationen till protokollet

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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26

Månadsrapport
internkontroll
Maj 2020 - Sektor Social omsorg

27

Innehållsförteckning
Utfall ................................................................................................................................................................................ 3
Biståndsbeslut .......................................................................................................................................................................... 3

Sektor Social omsorg, Månadsrapport internkontroll

2(3)
28

Utfall
Biståndsbeslut
Risk:

Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid med risk för straffavgift

Kontrollmoment

Utfall

Kontroll att beviljade insatser verkställs

Stor avvikelse

Att beviljade insatser verkställs inom lagstadgad tid
Kommentar Kvartal 1 2020
Sektor Social omsorg
Sammanfattning
Utfall stor avvikelse har valts på grund av att det är 17 ärenden där den enskilde väntat mer än 3 månader på
verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Den som väntat längst har väntat 1041 dagar. Antalet insatser som ej
verkställts har ökat gentemot föregående kvartal och ligger ungefär i nivå med motsvarande period föregående år.
Längsta väntetid har sjunkit något inom daglig verksamhet och ökat inom bostad och kontaktpersoner gentemot
föregående kvartal och motsvarande period föregående år.
Icke verkställda biståndsbeslut
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet
att kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO.
Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige.
Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker: uppdragstagare kan saknas eller det kan
vara svårigheter att finna lämpliga, resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt
med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den enskilde vill vara ledig under en tid.
Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 1 2020.

Insatskategori/beslut

Nuläge

Antal dagar sedan
beslut/avbrott

Bostad för vuxna LSS - servicebostad

Ej verkställt

1041

Bostad för vuxna LSS - servicebostad

Ej verkställt

866

Bostad för vuxna LSS - servicebostad

Ej verkställt

369

Bostad för vuxna LSS - servicebostad

Ej verkställt

265

Bostad för vuxna LSS - servicebostad

Ej verkställt

182

Bostad för vuxna LSS - servicebostad

Ej verkställt

134

Bostad för vuxna LSS - servicebostad

Ej verkställt

116

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad

Ej verkställt

333

Daglig verksamhet

Ej verkställt

99

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

398

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

348

Kontaktperson LSS

Avbrott

328

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

173

Kontaktperson LSS

Avbrott

169

Kontaktperson LSS

Ej verkställt

113

Kontaktperson SoL

Ej verkställt

727

Kontaktperson SoL

Ej verkställt

477
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2020-04-22
Dnr KS.2020.0488

1 (1)

Kommunstyrelsen

Internkontroll sektor utbildning maj 2020
Sammanfattning
Internkontrollen för maj månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:


Uppföljning av kösituation och beläggning förskolan mars 2020

Kontrollerna visar:
Bedömningen är att förskoleplatser kommer att kunna erbjudas vårdnadshavare
utifrån det behov som finns och inom lagstadgad tid.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor utbildning maj månad
2020.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Utfall
Kösituation och beläggning förskolan mars 2020
Risk:

Förskoleplatser saknas

Kontrollmoment

Utfall

Sammanställning av kösituationen.

Ingen avvikelse

Kommentar Mars 2020
Möjlighet finns att placera barn i nattomsorgens tidigare lokaler.
Beslut är taget om att få behålla lokalerna i tidigare Dalens förskola i och med att Sandens förskola
har flyttat dit. Sanden har öppnat upp ytterligare en tillfällig avdelning och detta gör att fler barn
kan placeras. Finbo förskola öppnar upp en avdelning tillfälligt under våren 2020.
Bedömningen är att förskoleplatser kommer att kunna erbjudas vårdnadshavare utifrån det behov
som finns och inom lagstadgad tid.

Beläggning förskola
Tabellen nedan visar antalet inskrivna barn vi verksamheten 15 mars 2020 jämfört med samma
period fyra år bakåt i tiden.
Förskola egen
regi
Pedagogisk
omsorg egen
regi
Totalt egen
regi

Enskild
förskola
Enskild
pedagogisk
omsorg
I annan
kommun
Totalt antal
barn

2016

2017

2018

2019

2020

1 025

1 050

1 051

1 055

1 058

34

27

28

25

15

1 059

1 077

1 079

1 080

1 073

72

84

93

96

99

-

11

15

11

9

30

37

30

28

32

1 161

1 209

1 217

1 215

1 213
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Kontrollmoment

Utfall

Kösituation i förskolan:
Önskat
placeringsdatum

Antal

200401-200731

38

200801-201231

90

210101-210731

27

Senast fyra månader innan förskoleplats önskas behöver vårdnadshavare anmäla sina önskemål. Allt
fler vårdnadshavare anmäler i god tid för att få sitt önskemål om placering vid viss förskola uppfylld.
De vårdnadshavare som idag har anmält behov kommer att kunna beredas plats. Förvaltningens
bedömning är att tillgången till platser är tillfredsställande.
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Dnr KS.2020.0339

1 (1)

Kommunstyrelsen

Internkontroll sektor samhällsbyggnad maj 2020
Sammanfattning
Internkontrollen för maj månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:


Uppföljning av detaljplanearbete jämfört med fastställda mål i översiktsplan

Kontrollerna visar:
Fram till april 2020 har detaljplan för Stora Allén och Rejmyre 1:205 antagits.
Arbete pågår med ytterligare detaljplaner, vilket innebär en möjlighet att
tillskapa nya bostäder under år 2020.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor samhällsbyggnad maj
månad 2020.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Utfall
Uppföljning detaljplanearbete
Risk:

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

Kontrollmoment

Utfall

Uppföljning av fastställda mål i ÖP genom beslutade detaljplaner.

Ingen avvikelse

Kommentar April 2020
Fram till april 2020 har detaljplan för Stora Allén och Rejmyre 1:205 antagits vilket har innebär ca 25 nya bostäder.
Arbete pågår med ytterligare detaljplaner. De detaljplaner som ligger närmast för granskning och antagande under året
och som medför ytterligare bostäder är Sundsvägen, Dalsberg, Kalkugnen 3 och Lotorp 6:7-8. Dessa detaljplaner innebär
en möjlighet att tillskapa möjlighet för totalt ca 300 nya bostäder under år 2020.
Detaljplaneuppdrag
lägesrapport april 2020

Detaljplaner
pågående 2020

Antal bostäder

Sundsvägen

100

Sundsvägen LSS

Stora Allén

10

Coop Rejmyre

200331

Antagande
2020

Antagande
2021

Antagande
2022

Kommentar

x

Granskning
våren 2020,
antagande KF
november 2020

x

Granskning
30mars - 15 april
2020, antagande
KS 10 juni 2020

x

Antagen KF 25
mars 2020

x

Antagen KS 1
april 2020

Rejmyre 1:205

12

x

Antagen KF 25
mars 2020

Hårstorp 4:12
mfl småindustri

-

x

Antagande KS 19
maj 2020

Dalsberg

150

x

Granskning 6-22
april 2020,
antagande KS
september 2020

Värmeverket
och del av
Viberga

-

x

Samråd 2020, KS
samråd-och
granskningsbeslut augusti
2020

Grosvad 1:3

150

x

Samråd 17 feb31 mars 2020,
granskning
kvartal 3 2020

Vistinge 6:24

30

x

Samråd 2020

Parkering Högby
1:2

x
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Kontrollmoment

Utfall

Ny förskola
Lotorp

-

Vistinge By

350

Bränntorp

?

Tallgläntan/
Lotorp

20

Viggestorp 5:1

20

Stationsområdet

200

Kalkugnen 3

22

x

KS beslut om
samråd 19 maj
2020

Lotorp 6:7-8

25

x

KS beslut om
samråd 19 maj
2020

Lasarettsområde
t

200

Byle 1:12

x

Beslut om
granskning KS
22/4
x

Samråd 2020
Samråd 2020

x

Samråd 2020
Omtaguppsägning av
markanvisning,
planavtal

x

x

x

Rejmyre
kyrkogård
Rejmyre 1:69
m.fl.

KS beslut om
planuppdrag 1
april 2020

KS beslut
planuppdrag 1
april 2020
Samråd 2:a kv
2020

x

Planavtal och
markanvisning
ska upprättas

Grosvad 1:4
(Holmen)

20

Exploatör
avvaktar

Köpmannen 6

23

Amasten
avvaktar

Kommande
planer
Skäggebyvägen
verksamhetsmark

Behov av
ytterligare
verksamhetsmark

Grosvad 1:1

16-32

Vallonbygden har
tagit tillbaka sin
markanvisningsan
sökan

Högby 1:15, 1:16
(De Wijks väg)

30

Vallonbygden har
tagit tillbaka sin
markanvisningsan
sökan

Kolstad 2:1
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Kontrollmoment

Utfall

Behov av
planändringar
Rejmyre (B33)

Säkra byggrätter
för befintliga
byggnader

Fallasågen (DP
200)

Ändra plan från
bostad till
verksamhetsområde

Nytt
naturreservat
Bönnern

-

Sektor Samhällsbyggnad, Månadsrapport internkontroll
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Erica Ekblom

2020-05-07
Dnr KS.2016.1019

1 (2)

Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för verksamhetsområde Hårstorp
4:12-18 m. fl
Sammanfattning
Planområdet ligger i den östra delen av Finspångs tätort och består till den större
delen av redan bebyggda fastigheter. Inom planområdet finns både kommunägda
och privatägda fastigheter.
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för befintliga verksamheter att
utvecklas inom området. Detaljplanens ändamål ändras till verksamhetsområde som
avses användas för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Samråd
Samråd har genomförts under tiden 22 maj 2017 till 1 juli 2017. Efter samrådet har
planförslaget justerats med följande:
Förändringar i plankartan
 Text gällande verksamheterna stryks på plankartan, och tydliggörs med att
det gäller verksamheter och kontor med begränsad omgivningspåverkan.
 Huvudmannaskap förtydligas på plankartan.
 E-område sätts ut på plankartan.
 Grundkartan kompletteras med gemensamhetsanläggning och fastigheten
1:98.
Förändringar i planbeskrivningen
 Planbeskrivningen och fastighetsförteckningen kompletteras så att de
omfattar fastigheten Hårstorp 1:198.
Granskning
Detaljplanen har varit utställd för granskning 12 oktober 2017 till och med 26
oktober 2017.
Länsstyrelsen inkom då med ett yttrande där man påtalade att de kompletteringar
länsstyrelsen framfört i samrådet angående dagvattenhantering och
markföroreningssituationen inom planområdet skulle genomföras innan antagande
av planen. Då kommunen inte ansåg att dessa kompletteringar var relevanta för ett
redan ianspråktaget område samt att det skulle leda till en betydligt högre kostnad
för framtagandet av detaljplanen, fördes ett flertal diskussioner mellan kommun och
länsstyrelsen.
Ett internt tjänstemannaarbete med ändringar i detaljplanens karta och
planhandlingar utan ytterligare kompletterande utredningar gällande dagvatten eller

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
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2020-04-03
Dnr KS.2016.1019

2 (2)

markföroreningar ledde till en ny granskning 17 februari 2020 till och med 1 mars
2020.
Granskning 1
Förändringar i plankartan
 Upphävande del av detaljplan, 7880 m2 utgår i söder.
 Ändrad planbestämmelse för Hårstorp 8:1 och 8:10 från JK till G1
 Tillagd bestämmelse -Dike för avledning av dagvatten- i Naturområde,
norra delen
Förändringar i planbeskrivningen
 Tillagd bild som visar potentiellt förorenade områden, sid 14
 Text under kapitel -Teknisk försörjning, Dagvatten- har ändrats, texten
gällande området vid värmeverket har bland annat tagits bort.
Granskning 2
Efter granskning 2 har endast redaktionella ändringar gjorts på karta och
planbeskrivning.
Tidigare beslut i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-31 att delegera beslutet att anta detaljplanen
för verksamhetsområdet Hårstorp 4:12-18 m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med
5 kap. 27§ plan. och bygglagen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att anta detaljplanen för verksamhetsområde Hårstorp 4:12-18 m.fl,
Finspångs kommun i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.

Bilaga:
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Granskningsutlåtande
Protokollsutdrag från KF om delegation
Expediering
Beslut ska delges till:
Sektor Samhällsbyggnad
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Handlingar
Till planen hör följande handlingar:

•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:2 000, 2017-10-10
Plan- och genomförandebeskrivning (denna), 2017-10-10
Behovsbedömning MKB, 2016-12-20
Dagvattenutredning inför DP Sjömansäng och DP Värmeverket, Finspångs kommun, WSP Sverige AB 2015-09-15.
• Fastighetsförteckning, 2017-10-05
• Samrådsredogörelse 2017-10-09
• Granskningsutlåtande 2020-01-21
Övriga utredningar
Geoteknik

Geoteknisk undersökning för ny tillfartsväg, fastigheten Hårstorp 4:12 m fl,
Finspångs kommun, WSP Sverige AB, 2014-06-26. Projekterings-PM geoteknik och Markteknisk undersökningsrapport geoteknik MUR/GEO.
Dagvatten

Dagvattenutredning inför DP Sjömansäng och DP Värmeverket, Finspångs
kommun, WSP Sverige AB, 2015-09-15.

Planens syfte
Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för befintliga verksamheter att
utvecklas inom området. Samt att anpassa till verklighetens utbyggnad som
inte stämmer med befintlig detaljplan D175.
Den del av området som vetter mot Norrköpingsvägen/ riksväg 51 har ett
bra annonsläge och här är det viktigt att ny bebyggelse utformas så att en
lämplig stadsbild erhålls. Verksamhetsområden är lämpliga att placera vid
goda transport- och exponeringslägen längs riksvägen.

Huvuddrag
Detaljplanens ändamål ändras till verksamhetsområde som avses användas
för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Det tillskapas mer byggbar mark för verksamheter inom området genom att
den södra delen av naturområdet längs med riksvägen får ändrad användning. Upplevelsen av naturområdet från Norrköpingsvägen är oförändrad.
Byggnadshöjden utökas till 12 meter.

48

VERKSAMHETSOMRÅDE

HÅRSTORP 4:12-18 M FL,
FINSPÅNGS KOMMUN

I söder upphävs en del av detaljplan D175 vilket innebär att cirka 7880 m2
av detaljplanelagt området utgår.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Riksintresse för kommunikation
Planområdet gränsar till riksväg 51 som är av riksintresse för
kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Riksväg 51 utgör förbindelse
mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional
betydelse. Väg 51 sträcker sig mellan Norrköping och Örebro och är en
viktig förbindelse mellan dessa städer.

Riksintresse för totalförsvaret
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 §
miljöbalken. Riksintressena som omfattas är;
- Stoppområde höga objekt, flygfält (Malmslätt flygfält)
- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom ovannämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som
höga objekt räknas över 20 m inom influensområde för luftrum (Malmslätt
flygfält). Innanför planområdet bedöms bebyggelsen inte bli så hög att försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt.
Miljökvalitetsnormer
Vatten

Recipient för planområdet är sjön Glan (ytvatten). Sjön har en otillfredsställande ekologisk status. Höga halter av kvicksilverföreningar. Kommunens
ambition är att Glan ska uppnå en god kemisk status. Ett genomförande av
detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på 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.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet avgränsas av Skäggebyvägen och avfallsanläggningen
Sjömansäng i söder, Sjömansängsvägen i väster, Norrköpingsvägen/ riksväg
51 i norr samt Leverstorpsvägen i öster.

Översiktskarta över planområdet

Planområdet är ca 15 ha stort.
Markägoförhållanden
Planområdet innehåller totalt 26 fastigheter. Fastigheterna Hårstorp 1:1, 2:8,
4:15, 8:5 och 8:7 ägs av Finspångs kommun.
Fastigheten Hårstorp 1:95 ägs av Sylwins Åkeri AB, Hårstorp 2:4 av
Ripskogs Lift & Maskinuthyrning AB, Hårstorp 2:9 Ägs av AB Björn
Anderassons Fast i Finspång, Hårstorp 4:13 ägs av Solberga Torp Fastighets
AB, Hårstorp 4:14 ägs av Solberga Fastighets 2 AB, Hårstorp 4:17 ägs av
Finspångs Musikfastighet AB, Hårstorp 4:19 ägs av Fastighetsaktiebolaget
Skäggebyvägen 9A, Hårstorp 7:2-4 ägs av Byggnads AB Andersson &
Baggman Hårstorp 8:1 ägs av Bisells Bensin AB, Hårstorp 8:2 ägs av
Colmec Däckservice AB, Hårstorp 8:3 och Hårstorp 4:16 ägs av Malia
Invest AB, Hårstorp 8:6 ägs av Hussmo & Engström Holding AB Hårstorp
8:8-9 ägs av Finspångs Finmekaniska Verkstad AB och Hårstorp 8:10 ägs
av Marina Ek Uthyrning KB.
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Fastigheten Hårstorp 4:12 ägs av Hårstorp Industri AB som har en vilande
lagfart för fastigheten.
Övriga mark inom planområdet, fastigheterna Hårstorp 1:98, 2:7 och 4:18 är
i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan för Finspångs
kommun. Översiktsplanen anger området som detaljplanelagt för småindustriändamål.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
För planområdet gäller i dag följande detaljplaner:
Plan
Förslag till ändring och utvidgning av Småindustriområdet (D85)

Ändamål
Gata, Park, Småindustri, Transformatorstation,

Förslag till ändring och ut- Gata, Park, Industri, Bensinstation
vidgning av stadsplanen för
del av småindustriområdet
(stg. 672 A m fl) (D131)
Småindustriområdet (stg
Småindustri
1274 m fl.) Förslag till ändring, utvidgning och
upphä-vande av stadsplan
(D174)
Småindustriområdet (stg
Småindustri
1274 m fl.) Förslag till ändring, utvidgning och upphävande av stadsplan
(D175)
Detaljplan för Småindustriområdet (DP216)

Industri, Tekniska anläggningar, Lager

Småindustriområdet Hårstorp 8:8, del av Hårstorp
1:1 (DP223)

Industri

Detaljplanerna DP216 och DP223 upphävs i sin helhet när denna detaljplan
vinner laga kraft.
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Detaljplanerna D85, D131, D174 och D175 upphävs för de områden som
aktuell detaljplan omfattar.

Gällande detaljplaner med datum för fastställande/ laga kraft

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 en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och
bedöms.
Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som
utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av
detaljplanen har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan.
Kommunala beslut i övrigt
Den 27 januari 2014 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbete för aktuellt område (Ks § 37, dnr.
2013,0295). Den 24 april 2017 godkändes handlingarna för samråd och att
förvaltningen efter samråd och redigering, enligt 5 kap. 18§ plan och bygglagen, att genomföra granskning av planförslaget.

6
52

VERKSAMHETSOMRÅDE

HÅRSTORP 4:12-18 M FL,
FINSPÅNGS KOMMUN

Markavvattningsföretag

Underlag från Länsstyrelsens Östgötakarta.
Inget markavvattningsföretag berörs eller kan komma att påverkas negativt av
detaljplaneförslaget.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Planområdet används till största delen för industri-, handel och verkstadsverksamhet.

Grönytor finns söder om planområdet, längs Norrköpingsvägen/ riksväg 51
samt inom ett starkt kuperat område centralt i planområdet. Den centrala delen av planområdet består främst av yngre björk, samt grövre tall och ek.
Eken varierar mycket i omkrets men de grövsta är cirka 1 meter. Det finns
även en del stående och liggande död lövved. Flera av de stående döda träden visar på insektsgnag och födosökning av hackspett. För att bevara så
mycket naturvärden som möjligt som är knutna till eken och de gamla tallarna bör området som släpps till industrimark begränsas, detta även på
grund av topografin. Ekarnas värde är främst knutet till framtiden då de behövs för att säkra en god kontinuitet på äldre ekar. Där träd ändå behöver tas
7
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ned är kompensationsåtgärder som faunadepåer lämpliga samt uppsättning
av fågelholkar då flera lämpliga boträd kan komma att tas ned. Det är då
lämpligt att det är kommunen själva som tar ned träden innan marken säljs
för att säkra god naturhänsyn och kompensationsåtgärder.

Skogsområdet som gränsar mot industriområdet i söder, nästgårds till Sjömansängs avfallsanläggning.
Söder om industriområdet finns i huvudsak yngre björk och asp samt medelgrov gran och tall. Vissa av de grövre ganarna har insektsgnag. Det kan tänkas att några yngre träd kommer att tas ned i ena kanten i södra delen av
planområdet, detta medför dock ingen stor påverkan på naturvärdena.
Det kan även tänkas att fastighetsägarna kommer att framföra önskemål om
att kommunen tar ner några av de grövre höga träden som står närmast gränsen då dessa kan utgöra en fallrisk. Det är då viktigt att hantera situationen
på ett bra sätt och bedöma vilka träd som utgör en risk samt ej ta ned hela
träd utan att göra exempelvis högstubbar och lämna död ved
Geotekniska förhållanden
Enligt jordartskartan varierar markförhållandena mellan urberg, postglacial
lera och fyllning på torv/ kärr.
Geoteknisk undersökning

WSP Sverige AB har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en geoteknisk undersökning inom del av fastigheten Hårstorp 1:1.
8
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Området utgörs av obebyggd naturmark med vegetationsytor av gräs,
mindre träd och buskar. Markytans nivå varierar från ca +36 meter i norr till
ca +37 meter i söder (RH2000).
Sättningar

Leran bedöms tåla viss belastningsökning. Vid större uppfyllnader eller laster är dock leran sättningsbenägen. Risk för ojämna sättningar föreligger
inom området då varierande fast respektive lös jord förekommer.
Utökning av fastigheten Hårstorp 4:13

Det är möjligt att utöka fastigheten Hårstorp 4:13 österut med 1,5 meter utan
att ledningarna påverkas. Ledningarna hamnar då i slänten och inte under
den körbara ytan. Beslutet har skett i samråd med Finspångs Tekniska Verk.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
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Bebyggelseområden
Planområdet ligger i ett område med olika typer av mindre industri, handel
och verkstäder. Detta präglar bebyggelsen. Byggnaderna är utförda i varierande storlek och material. Gestaltningen är allt från enkla hallbyggnader till
verkstadsbyggnader i tegel eller annat murat utförande. Byggnaderna är
uppförda från 1950-talet och framåt.

Söder om planområdet ligger Finspångs kommuns avfallsanläggning Sjömansäng.
I norr löper riksväg 51 i öst-västlig riktning. Norr om denna ligger ett flerbostadsområde med ett grönområde närmast riksvägen.
Planerad bebyggelse

Verksamhetsområden kännetecknas ofta av förhållandevis enkla byggnadsvolymer med god tillgång till markparkering, angöringsytor och upplag. Ett
aktivt verksamhetsområde karaktäriseras av en mångfald av former, färger,
rörelser och snabba förändringar. För att inte mångfalden ska övergå i kaos,
bli störande eller att de goda annonslägena går till spillo krävs en viss grad
av sammanhållning. Verksamhetsområdet är tydligt exponerat mot riksväg
51 och utgör en del av det som förbipasserande ser av Finspång.
Tillåtna verksamheter inom planområdet är verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Byggnadsförbud mot gata varierar mellan sex och trettio meter beroende på
vägens funktion. Mot Norrköpingsvägen/ riksväg 51 gäller byggnadsförbud
på 30 meter.
Ny byggbar mark kommer att tillskapas i den norra delen av fastigheterna
Hårstorp 8:3, 8:6, 8:8 och 8:9.
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Byggnader

Planerad bebyggelse inom planområdet är tänkt som komplement till nuvarande verksamheter. Denna ska utföras i skala som befintliga byggnader.
Bebyggelsen och omkringliggande mark bör bidra till en positiv bild och
uppfattning av Finspång. En omsorgsfull och medveten arkitektonisk gestaltning av nya byggnader inom området är därför önskvärd. Nya byggnader bör i färg och form inte dominera stadsbilden. Planen anger en högsta
tillåtna byggnadshöjd på tre respektive tolv meter.
Utformning av tomter

Byggnader och tomter ska utformas med representativ och välordnad sida
mot riksvägen. Välordnade parkeringsytor eller andra publika ytor kan förekomma i området närmast vägen (inom 30 meter) med inte lager/ förråd av
material.
Detta regleras med planbestämmelsen n1 = Marken får inte användas för
upplag.
Offentlig service

Inom planområdet finns inte tillgång till offentlig service. Planområdet är
beläget ca 2 km från Finspångs centrum med dess utbud av offentlig service.
Kommersiell service

I planområdets närhet finns tillgång till olika typer av kommersiell service.
Tillgänglighet

All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och
lagstiftning avseende tillgänglighet. I samband med förnyelse av markbehandlingen i området ska god tillgänglighet till entréer säkerställas och
framkomlighet för alla tryggas. Kommunens tillgänglighetspolicy ska tilllämpas vid projektering inom planområdet. Höjdsättning inom planområdet
ska ske så att lutningar inte överstiger gällande tillgänglighetsnormer. Utgångspunkten är att alla entréer ska nås utan trappsteg eller separata ramplösningar.
Trygghetsaspekter

Entréer, bil- och cykelparkeringar, gångvägar och miljön i övrigt ska utformas överblickbara och väl upplysta.
Utemiljö, lek och rekreation

Planområdets användning är verksamhet och natur. Inom naturområdet och
på grönytor/ uteplatser på tomtmark finns möjlighet för paus och rekreation.
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Gator och trafik
Planområdet nås från Norrköpingsvägen/riksväg 51 via Leverstorpsvägen
och Skäggebyvägen. Körbar förbindelse får inte anordnas mot Norrköpingsvägen/ riksväg 51.
Fastigheterna nås med in- och utfarter från omgivande lokalgator.

Den tillkommande byggbara marken för verksamhetsändamål kommer enbart att påverka trafiken marginellt.
Gång-, cykel och mopedtrafik

Inom- och i anslutning till planområdet finns inga särskilda cykel- eller mopedvägar. Gångtrafik sker på gatornas trottoarer eller inom kvartersmark.
Kollektivtrafik

Östgötatrafiken har hållplatser för regiontrafiken i anslutning till planområdet
Lokaltrafiken linje 187 har hållplatser ca 200 m norr om planområdet.
Parkering, varumottag, utfarter

Parkering och varumottagning sker inom tomtmark. Ut- och infart till fastigheterna sker mot intilliggande lokalgata.
Förbud mot körbar förbindelse

Förbud mot körbar förbindelse mot riksväg 51 gäller för fastigheterna Hårstorp 8:1 och 8:10. Detaljplan D85 kommer att fortsätta att gälla i de delar
som inte omfattas av den nya detaljplanen. I D85 finns ett utfartsförbud mot
riksväg 51, detta kommer att fortsätta att gälla.
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Utfartsförbud mot riksväg 51.

Förbud mot körbar förbindelse gäller även mot delar av Leverstorpsvägen.
Störningar och riskfrågor
Planen innebär fortsatt användning av planområdet för verksamheter och
fordonsservice. Planen innebär också att det tillskapas mer byggbar mark i
anslutning till fastigheterna Hårstorp 8:3, 8:6, 8:8 och 8:9. Mark överförs
från allmän platsmark (NATUR) till kvartersmark.
Område avses inrymma verksamheter som partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Det ändrade ändamålet från småindustri till verksamhetsområde medför inga
större förändringar för bostadsbebyggelsen norr om riksväg 51. Småindustriområdet används redan i dag för ett flertal olika verksamheter.
Buller

För denna detaljplan har ingen särskild bullerutredning gjorts. Riksväg 51
trafikeras av 12 500 fordon per dygn vilket inte bedöms medföra någon störning för industriverksamheten.
Inom området förekommer ingen bulleralstrandeverksamhet som bedöms
störande för omgivningen.
Förorenad mark

Inom planområdet finns det ett flertal verksamheter som klassas som miljöfarlig verksamhet där kommunen är tillsynsmyndighet. Det finns i dagsläget
ingen anledning att misstänka att det finns föroreningar på den tillkommande kvartersmarken. Planområde inom rödmarkering.
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Radon

All byggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert.
Risk för skred/ höga vattenstånd

Planområdet bedöms inte ligga inom område med risk för skred eller höga
vattenstånd.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

För den planerade nya bebyggelsen kan spillvatten och dricksvatten anslutas
till befintliga ledningar i Skäggebyvägen, Leverstorpsvägen och Sjömansängsvägen.
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Dagvatten

En dagvattenutredning är utförd inför DP Sjömansäng och DP Värmeverket,
Finspångs kommun, WSP Sverige AB, 2015-09-15. I detaljplan för Sjömansäng har yta för industrimark minskats sedan dagvattenutredningen utförts.
Befintliga verksamheter är anslutna till det allmänna dagvattennätet. Dagvatten avleds från gator till befintliga dagvattenledningar via intag av dagvattenbrunnar.
Det finns inga kända problem med översvämningar eller kapacitetsbegränsningar i befintliga ledningar dock finns det risker för uppkomst av flaskhalseffekt längre nedströms i systemet vid ökade flöden.
Respektive fastighet har ansvar för hantering av dagvatten, det tillkommande dagvatten ska om möjligt hanteras lokalt, flödet kan begränsas genom att använda genomsläppliga material på hårdgjorda ytor, som t ex takytor, infarter och parkeringsytor mm. innan det avleds till befintliga ledningar, dagvattenfördröjning kan bli aktuellt där marken har svårt att släppa
igenom dagvattnet. Det framtida dagvattenflödet samt föroreningshalterna ut
från planområdet ska inte överstiga dagens
I detaljplaneförslaget reserveras ingen markyta för dagvatten. Gällande dagvatten måste byggherren i bygglovet visa att dagvattenfrågan kommer kunna
lösas och att planerade åtgärder är möjliga att genomföra.
Gator och Allmänna ytor
Befintliga vägar inom planområdet blir orörda och därmed kommer avvattning hanteras på samma sätt som det hanteras idag.
För nya vägar som anläggs inom kvartersmark så ska dagvattnet omhändertas lokalt med fördröjning innan det leds till diken och ledningar.

Industri-, handel- och serviceverksamheter
Vid utökade hårdgjorda ytor inom befintliga fastigheter föreslås dessa anläggas med medvetna materialval så långt som möjligt och därmed minimera uppkomsten av avrinning.
För en mer utförlig beskrivning av förutsättningar gällande dagvattenhantering
för planområdet hänvisas till Dagvattenutredning inför DP Sjömansäng och
DP Värmeverket, Finspångs kommun, WSP Sverige AB, 2015-09-15. Utredningen bifogas till planhandlingarna.
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Fjärrvärme

Ny bebyggelse inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El

Området ansluts till befintligt elnät.
Inom området finns en transformatorstation på fastigheten Hårstorp 8:7.
Den får ändamålet Transformatorstation (E).
Befintliga 10 kV ledningar kommer att säkerställas med område om ska
vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar (”u-område”).
Tele

Området ansluts till befintligt telenät.

Avfall

Avfallshantering inom planområdet kommer att ske på normalt sätt genom
av kommunen anlitad utförare.

Elektronisk kommunikation

Området har goda förutsättningar att försörjas med elektronisk kommunikation. Tele- och bredbandsledningar finns i gatumarken.
Planområdet kan anslutas till den fiber som Finspångs Stadsnät Finet AB
äger (Skäggebyvägen).
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga 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
Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap för allmän plats

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats. Kommunen ansvarar för
att gator och gång-/cykelvägar anläggs, byggs om och på annat sätt iordningställs på det sätt som framgår av detaljplanen.
Kommunen ansvarar också för drift och underhåll.
Huvudmannaskap för vatten och avlopp

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 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.
El, tele mm

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Access AB är huvudman för telenätet.
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet.
Fjärrvärme

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.

17
63

VERKSAMHETSOMRÅDE

HÅRSTORP 4:12-18 M FL,
FINSPÅNGS KOMMUN

Kvartersmark

Varje exploatör och fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och
bebyggs enligt detaljplanen.
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning.
Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele etc. när anslutning är aktuell.
Genomförandeorganisation
Genomförande och samordning

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs kommun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och allmänna 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. Finspångs kommun ansöker om förrättning när
detta erfordras.
Bygglov/ anmälan

Ansökan om bygglov, rivnings-och marklov lämnas till Finspångs kommun,
Bygg-och miljönämnden. Till Bygg-och miljönämnden lämnas även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta beställs hos
Samhällsplaneringsenheten.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.
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
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Genomförande inom allmän plats
Parkmark/ Naturmark kommer att överföras till kvartersmark.
Genomförande inom kvartersmark
Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om
startbesked tagits. Träd som finns på den mark som ska säljas ska tas ner av
Finspångs kommun innan försäljning.
Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet är upprättad.
Avtal
Köpeavtal ska upprättas mellan Finspångs kommun och fastighetsägare som
vill köpa mark från fastigheten Hårstorp 1:1 då detaljplanen vunnit laga
kraft.
Preliminär tidplan
Planering:
Samråd om detaljplan
Sommaren 2017
Granskning av detaljplan
Hösten 2017
Granskning 2 av detaljplan
Vinter kv 1 2020
Detaljplan laga kraft *
Vinter kv 1 2020
Genomförande kvartersmark*
Upprättande av köpeavtal
Våren 2020
Fastighetsreglering
Våren 2020
Försäljning av mark
Våren 2020
*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till
två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomförandet.

Tekniska frågor
Gata, park mm
Kvarvarande naturmark kommer att även fortsättningsvis att ingå i kommunens skötsel av grönytor.
Parkering
Parkering för verksamheter ska i första hand ske inom kvartersmark.
Vatten och avlopp
Allmänna ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns i området och
tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga nät.
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Ny bebyggelse ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
Dagvatten
Respektive fastighetsägare är ansvarig för hantering av dagvatten inom den
egna fastigheten. Omhändertagandet kan omfatta infiltration via mark och
eventuellt komplettering med fördröjning inom fastigheten innan anslutning
till befintligt dagvattennät. Dagvattenflödet kan begränsas genom att använda genomsläppliga material på hårdgjorda ytor, som t ex takytor, infarter
och parkeringsytor mm.
Där det inte är möjligt med lokalt omhändertagande av dagvatten ska fastighetsägaren ansluta fastigheten till det allmänna dagvattennätet.
Vägdagvatten avleds via ledningar till det allmänna dagvattennätet.
El, energi, tele mm
El- och teleledningar finns inom området.
Detaljplanen kommer att kompletteras med områden reserverade för tekniska anläggningar om Vattenfall Eldistribution AB har behov av detta.
Eventuell flytt/ ändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren
men bekostas av den som initierar ändringen (exploatören).
Tekniska utredningar
Inom ramen för detaljplanearbetet har följande utredningar genomförts:
Geoteknisk utredning för del av Hårstorp 1:1, WSP
Dagvattenutredning för hela planområdet, WSP

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Planområdet innehåller 25 fastigheter.
Fastighet:
Hårstorp 1:1
Hårstorp 2:8
Hårstorp 4:15
Hårstorp 8:5
Hårstorp 8:7
Hårstorp 1:95
Hårstorp 1:98
Hårstorp 2:4
Hårstorp 2:7
Hårstorp 2:9
Hårstorp 4:12

Ägare:
Finspångs kommun

Sylwins Åkeri AB
Privat
Ripskogs Lift & Maskinuthyrning AB
Privat
AB Björn Andreassons Fast i Finspång
Hårstorps Industrihus AB (vilande lagfart)
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Hårstorp 4:13
Hårstorp 4:14
Hårstorp 4:16
Hårstorp 4:17
Hårstorp 4:18
Hårstorp 4:19
Hårstorp 7:2, 7:3,
7:4
Hårstorp 8:1
Hårstorp 8:2
Hårstorp 8:3
Hårstorp 8:6
Hårstorp 8:8
Hårstorp 8:9
Hårstorp 8:10

HÅRSTORP 4:12-18 M FL,
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Solberga Fastighets AB
Solberga Fastighets AB
Malia Invest AB
Finspångs Musikfastighet AB
Privat
Fastighetsaktiebolaget Skäggebyvägen 9A
Byggnads AB Andersson & Baggman
Bisells Bensin AB
Colmec Däckservice AB
Malia Invest AB
Hussmo & Engström Holsing AB
Finspångs Finmekaniska Verkstad AB
Marina Ek Uthyrning KB

Kvartersmark
Detaljplanen innebär att före detta allmän platsmark som nu planläggs som
industrimark kan komma att överföras till kvartersmark för fastigheterna
Hårstorp 4:13, 8:3, 8:6, 8:8 och 8:9. Intresserade fastighetsägare ska kontakta Samhällsplaneringsenheten, Finspångs kommun.
Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsägarna
själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t ex avstyckning, kan
endast sökas av den fastighetsägaren. Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, t ex fastighetsreglering, kan sökas av någon av de berörda fastighetsägarna med en överenskommelse mellan parterna som grund för ansökan.
Detaljplanen förutsätter att fastighetsreglering ska ske mellan kommunen
och privata fastighetsägare, bland annat genom överföring av mark som tidigare utgjort gatu- eller parkmark.
Servitut
Befintligt officialservitut (0562-99/33) för väg, VA och vattenledning för
fastigheterna Hårstorp 4:12 och 4:18 kommer inte att påverkas eller förändras vid ett genomförande av detaljplanen.
Befintligt avtalsservitut (05-IM1-2000/2652) för väg på fastigheten Hårstorp
8:1 kommer inte att påverkas eller förändras vid ett genomförande av detaljplanen.
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Ledningsrätt
Inom planområdet finns ledningsrätter för fjärrvärme samt vatten- och avlopp.
Ledningsrätterna har säkerställts med områden som ska vara tillgängligt för
allmänna underjordiska ledningar (u-områden) i detaljplanen.
Framtida ledningar kan säkerställas genom ledningsrätt på ledningshavarens
initiativ och bekostnad. Ansökan om ledningsrätt ställs till Lantmäteriet.
I stadsplan D 85 angivet u-område inom fastigheten Hårstorp 4:14 kvarstår i
den nya detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Kvartersmark, intäkter och kostnader
Alla kostnader på kvartersmark belastas fastighetsägaren/ exploatören.
Allmän plats, kostnader och finansiering
Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, park mm)
inom detaljplanen bekostas med skattemedel.
Vatten/avlopp, el/energi, tele mm
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ändamål av ledningsägare och operatörer.
Fastighetsbildning mm
Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan
berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten besluta om ersättning.
Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt
överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut.
Bygglov, anmälan och planavgift
Kommunen tar ut avgifter för bygglov 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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Planens konsekvenser
Miljöpåverkan
Genomförandet av planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt tillhörande behovsbedömning varför en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas.
Berörda fastighetsägare
Hårstorp 1:1

Fastigheten Hårstorp 1:1 får ändamålet NATUR och avstår mark planlagd
för verksamhetsändamål (JK) till Hårstorp 4:13 (XL-Bygg), 8:3, 8:6, 8:8
och 8:9.
Hårstorp 1:95

Fastigheten Hårstorp 1:95 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 2:4

Fastigheten Hårstorp 2:4 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 2:7

Fastigheten Hårstorp 2:7 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 2:9

Fastigheten Hårstorp 2:9 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 4:12

Fastigheten Hårstorp 4:12 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
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Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Området närmast riksvägen får inte användas för upplag (n1).
Hårstorp 4:13

Fastigheten Hårstorp 4:13 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Marklov krävs för trädfällning inom prickmark på fastigheten 4:13( n2).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Området närmast riksvägen får inte användas för upplag (n1).
Hårstorp 4:13 får möjlighet att köpa till mark från fastigheten Hårstorp 1:1.
Ägare till Hårstorp 4:13 står för alla kostnader runt fastighetsregleringen.
Hårstorp 4:14

Fastigheten Hårstorp 4:14 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 4:15

Fastigheten Hårstorp 4:15 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 4:16

Fastigheten Hårstorp 4:16 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 4:17

Fastigheten Hårstorp 4:17 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
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Hårstorp 4:18

Fastigheten Hårstorp 4:18 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 4:19

Fastigheten Hårstorp 4:19 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.

Hårstorp 7:2

Fastigheten Hårstorp 7:2 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.

Hårstorp 7:3

Fastigheten Hårstorp 7:3 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.

Hårstorp 7:4

Fastigheten Hårstorp 7:4 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.

Hårstorp 8:1

Fastigheten Hårstorp 8:1 får ändamålet verksamhetsområde för fordonsservice, service för fordon, förare och passagerare. Fordonsuppställning, reparation samt försäljning drivmedel, kiosk, vägrestaurang och motell (G1).
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Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Området närmast riksvägen får inte användas för upplag (n1).
Hårstorp 8:2

Fastigheten Hårstorp 8:2 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 8:3

Fastigheten Hårstorp 8:3 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 8:3 får möjlighet att köpa till mark från fastigheten Hårstorp 1:1.
Hårstorp 8:5

Fastigheten Hårstorp 8:5 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 8:6

Fastigheten Hårstorp 4:6 får ändamålet verksamhetsområde för partihandel,
service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 8:6 får möjlighet att köpa till mark från fastigheten Hårstorp 1:1.
Hårstorp 8:7

Fastigheten Hårstorp 8:7. får ändamålet Teknisk Anläggning (E).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3 meter.

Hårstorp 8:8 och 8:9

Fastigheterna Hårstorp 8:8 och 8:9 får ändamålet verksamhetsområde för
detalj- och partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor (JK).
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VERKSAMHETSOMRÅDE

HÅRSTORP 4:12-18 M FL,
FINSPÅNGS KOMMUN

Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Hårstorp 8:8 och 8:9 får möjlighet att köpa till mark från fastigheten Hårstorp 1:1.
Hårstorp 8:10

Fastigheten Hårstorp 8:10 får ändamålet verksamhetsområde för fordonsservice, service för fordon, förare och passagerare. Fordonsuppställning, reparation samt försäljning drivmedel, kiosk, vägrestaurang och motell (G1).
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.
Området närmast riksvägen får inte användas för upplag (n1).

Deltagande i planarbetet
Planbeskrivningen har upprättats av samhällsplaneringsenheten och övriga
berörda tjänstemän inom kommunen. I planarbetet har även och Finspångs
Tekniska Verk AB deltagit.

Samhällsplaneringsenheten

Erica Ekblom
Planarkitekt
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Dnr KS.2016.1019
Granskningsutlåtande
Datum2020-04-01
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Detaljplan för
VERKSAMHETSOMRÅDE HÅRSTORP 4:12–18 M
FL
Finspångs kommun, Östergötlands län
Normalt planförfarande
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2
Detaljplanen för småindustriområdet 4:12- 4:18 med flera, har varit utställd
för samråd under tiden 22 maj 2017 till 1 juli 2017. Detaljplanen har varit
utställd för granskning 12 oktober 2017 till och med 26 oktober 2017, samt
för en ny granskning 17 februari 2020 till och med 1 mars 2020.

YTTRANDEN UTAN INVÄNDNINGAR MOT PLANEN
Länsstyrelsen Östergötland
Kontroll enligt 11 kap PBL

Planförslaget strider inte emot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka
enligt 11 kap.10 § PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Trafikverket
Trafikverket har ingen att erinra.
Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution har inget att erinra.
PostNord Sverige AB
PostNord har ingen erinrar men påtalar vikten av för dom en godkänd
placering av postmottagningsfunktionen.
Naturskyddsföreningen i Finspång
Naturskyddsföreningen finner inget att anmärka på och att hänsyn tages till
ekbeståndet samt att tomt och mark ska hållas i vårdat skick.
Svar: Synpunkterna har noterats och lämnas till berörda i frågan.

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
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YTTRANDEN MED SYNPUNKTER PÅ PLANEN
Lantmäteriet
-Några texter i plankartan/grundkartan har hamnat fel, tex ”GATA” som
befinns inom kvartersmark samt fastighetsbeteckningarna Hårstorp 8:10 och
2:7 som befinns utanför fastigheterna.
-För info: Enligt den digitala registerkartan befinns även nedanstående
befintliga planer inom planområdet.
o Stadsplan: Småindustriområdet, stg 1274 mfl(öster om västralundsvägen),
akt 05-FIN-3396 (D174). Samma område togs dock med i Stadsplan:
Småindustriområdet (stg 1274 m fl), akt 05-FIN-3395 (D175).
o Detaljplan: Hårstorp 2:11, 2:12, akt 0562-P00/6 ligger inlagd inom nya
planområdet i den digitala registerkartan. Planen verkar dock vara felinlagd
i den digitala registerkartan.
Svar: befintlig plan 05-FIN-3396 (D174) läggs till i planbeskrivningen,
detaljplan 0562-P00/6 ligger längre ifrån och berör ej detaljplanen för
Hårstorp 4:12-4_18. Fastighetsbeteckningarna Hårstorp 8:10 och 2:7 är
flyttade men önskar att LM gör sin del i dessa brister för registerkartan.
Bestämmelsen GATA är flyttad.

Bygg- och miljöenheten
I text anges att planavgift ska tas ut, med detta finns inte med på plankartan
som bestämmelse eller upplysning.
Dagvatten; bör det inte finnas någon reglering om hårdgjorda ytor, ex
procent av fastighetsarean eller dylikt.
Svar: Upplysning planavgift läggs till. Reglering hårdgjordyta får avgöras
vid ansökan mark och bygglov, beskrivs i planbeskrivningen, kan inte
införas på kartan då planen påbörjades innan bestämmelsen om hårdgjordyta
infördes.
FÖRÄNDRINGAR I PLANEN
Följande mindre förändringar har gjorts på plankartan:
Flyttat bestämmelsen GATA till rätt läge samt flyttat
fastighetsförteckningarna Hårstorp 8:10 och 2:7 till rätt fastighet.
Följande mindre förändringar har gjorts i planbeskrivningen
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Lagt till detaljplan 05-FIN-3396 (D174) som befintlig plan inom området.
Upplysning om planavgift läggs till plankartan.

Samhällsplaneringsenheten

Erica Ekblom
Planförfattare
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Dnr KS.2016.1019
Fastighetsförteckning
Datum 2020-01-09
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Detaljplan för
VERKSAMHETSOMRÅDE
Fastigheterna Hårstorp 4:12–18 m fl
(Småindustriområdet)
Finspångs kommun, Östergötlands län
Normalt planförfarande (PBL 2010:900)
FASTIGHETSFÖRTECKNING

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
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FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Hårstorp 1:1
Finspångs kommun
Hårstorp 2:8
612 80 Finspång
Hårstorp 4:15
Hårstorp 8:5
Hårstorp 8:7
Hårstorp 1:95

Sylwins Åkeri AB
Granvägen 68
612 36 Finspång

Hårstorp 1:98

Lilja, Erik Kennet Gustaf
Smältarvägen 18
612 36 Finspång

Hårstorp 2:4

Ripskogs Lift & Maskinuthyrning AB
Östermalmsvägen 39
612 41 Finspång

Hårstorp 2:7

Hans Benny Blomqvist
Stämpelvägen 4
610 13 Lotorp

Hårstorp 2:9

AB Björn Andreassons Fast i Finspång
Skäggebyvägen 18 C
612 44 Finspång

Hårstorp 4:12

Hårstorps Industrihus AB (vilande lagfart)
Vallonvägen 19
612 30 Finspång

Hårstorp 4:13

Solberga Torp Fastighets AB
Grindvägen 3
61244 Finspång

Hårstorp 4:14

Solberga Fastighets 2 AB
Grindvägen 3
612 44 Finspång

Hårstorp 4:16

Malia Invest AB
Lingonvägen 3
612 33 Finspång

Hårstorp 4:17

Finspångs Musikfastighet AB
Sjömansängsvägen 3
612 44 Finspång

Hårstorp 4:18

Kjell Jonas Grundström (1/4)
Smedsvägen 9
612 36 Finspång
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Aimo Otto Tomas Johansson (1/4)
Sandhagen
612 96 Finspång
Bengt Over Greger Johansson (1/2)
Torstorpsvägen 26
612 34 Finspång
Hårstorp 4:19

Fastighetsaktiebolaget
Skäggebyvägen 9A
612 44 Finspång

Hårstorp 7:2
Hårstorp 7:3
Hårstorp 7:4

Byggnads AB Andersson & Baggman
Sjömansängsvägen 10
612 44 Finspång

Hårstorp 8:1

Bisells Bensin AB
Leverstorpsvägen 2
612 44 Finspång

Hårstorp 8:2

Colmec Däckservice AB
Box 675
601 15 Norrköping

Hårstorp 8:3

Malia Invest AB
Lingonvägen 3
612 33 Finspång

Hårstorp 8:6

Hussmo & Engström Holding AB
Grindvägen 4
612 44 Finspång

Hårstorp 8:8
Hårstorp 8:9

Finspångs Finmekaniska Verkstad AB
Box 2007
612 02 Finspång

Hårstorp 8:10

Marina Ek Uthyrning Kommanditbolag
Hovslagarvägen 5
612 34 Finspång

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
Hårstorp Ga:1
Hårstorp 2:7
Hårstorp 2:9
TOMTRÄTTSHAVARE INOM PLANOMRÅDET
Hårstorp 4:15
Fastighetsaktiebolaget
Skäggebyvägen 9A
612 44 Finspång
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Hårstorp 8:5

Team Störe AB
Ekudden Brestorp 403
612 96 Finspång

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Officialservitut väg
Finspångs kommun
0562-99/33
612 80 Finspång
Hårstorp 4:12
Hårstorp 4:18
Officialservitut VA
0562-99/33
Hårstorp 4:12
Hårstorp 4:18

Finspångs kommun
612 80 Finspång

Officialservitut vattenledning
0562-99/33
Finspångs kommun
Hårstorp 4:12
612 80 Finspång
Hårstorp 4:18
Ledningsrätt VA
0562-99/33
Hårstorp 4:12
Hårstorp 4:18

Finspångs kommun
612 80 Finspång

Ledningsrätt, fjärrvärme
0562-11/33
Finspångs Tekniska Verk
Hårstorp 4:11
Hårstorp 4:14
Hårstorp 4:15
Hårstorp 7:3
Hårstorp 8:1
Hårstorp 8:3
Hårstorp 8:8
Avtalsservitut väg
05-IM1-2000/2652
Hårstorp 8:1 (last)
Hårstorp 8:10 (förmån)
FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Hårstorp 1:1
Finspångs kommun
Hårstorp 1:5
612 80 Finspång
Hårstorp 2:6
Östermalm 1:1
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Hårstorp 2:1

Joge’s Verkstad AB
Leverstorpsvägen 1
612 44 Finspång

Hårstorp 2:2

Sejfab Holding i Östergötland AB
Skäggebyvägen 26
612 44 Finspång

Hårstorp 2:3

Antrams Biltillbehör AB
Box 2059
612 02 Finspång

Hårstorp 2:5

Runex AB
Leverstorpsvägen 6
612 44 Finspång

Hårstorp 2:10

Joakim Lennart Fröbom (½)
Kapellvägen 19
612 40 Finspång
Martin Anders Malmlöv (½)
Flottarvägen 17
610 13 Lotorp

Hårstorp 4:10

DN: s Måleri AB
Vallonvägen 19
612 30 Finspång

Hårstorp 4:11

Ödmans Invest och Fastigheter AB
c/o Pär Ödman
Simonstorp 2
610 11 Grytgöl

Hårstorp 6:9

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
612 80 Finspång

Hårstorp 6:11

Byggnads AB Andersson & Baggman
Sjömansängsvägen 10
612 44 Finspång

Hårstorp 6:12

Rentus Ab
C/o Leif Nilsson Ekmans Väg 11 c
612 36 Finspång

Hårstorp 6:13

Byggnads AB Andersson & Baggman
Sjömansängsvägen 10
612 44 Finspång

Hårstorp 9:1

Finspångs Bilplåt AB
Balderum Västerängen 3
617 90 Skärblacka

Hårstorp 1:14

Huovinen, Timo Seppo Ilmari
Gruvvägen 40
Rökslid Sonstorp
612 94 Finspång
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Hårstorp 3:322

Finspångs kommun
612 80 Finspång

Hårstorp 3:323

Finspångs kommun
612 80 Finspång

TOMTRÄTTSINNEHAVARE UTANFÖR PLANOMRÅDET
Hårstorp 2:6
Igelström, Mats
Oxhagsvägen 1 A
612 32 Finspång
Hårstorp 3:322

Lindberg, Roy Harald
Filarevägen 2
612 41 Finspång

Hårstorp 3:322

Lindberg, Roy Harald
Filarevägen 2
612 41 Finspång

Samhällsplaneringsenheten

Erica Ekblom
Planarkitekt
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Kommunstyrelsen

Beslut om samråd och granskning för Kalkugnen 3
Sammanfattning
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.
Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden
behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl
bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med översyner av
gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden utifrån de nya
tillväxtmålen.
Syftet med detaljplanen för Kalkugnen 3 är att möjliggöra för bostäder och tillfälligt
vistelse samt ändra bestämmelsen handel till centrum. Kalkugnen 3 omfattas av
stadsplan förslag till ändring av stadsplanen för del av centrum (Gästgivarvägens förlängning.
KV. Kalkugnen och KV Hotellet). Stadsplanen fastställdes av länsstyrelsen i
Östergötland 1970-02-20. Bestämmelsen för Kalkugnen 3 är i stadsplanen enbart
handel. Ändringen från handel till centrum, bostad och tillfällig vistelse möjliggör ett
bredare användnings-område än enbart detaljhandel.

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
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Samråd om detaljplaneförslag
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.
Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför
viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv. För att
underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda till
samrådsmöte.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Kalkugnen 3
för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och bygglagen.
2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen ge
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av
planförslaget för fastigheten Kalkugnen 3.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
3. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för Kalkugnen 3 till
Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen
Bilagor
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Parkeringsutredning för Kalkugnen 3
Fastighetsförteckning (denna får inte vara äldre än 2 månader och tas därför fram
när samråd ska ske.)
Expediering
Beslut ska delges till:
Sektor Samhällsbyggnad
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Detaljplan för Kalkugnen 3

Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Samrådshandling
Beslutsdatum

Instans

Samråd

Kalkugnen 3

KS

Granskning

KS

Finspångs kommun, Östergötlands län

Trappa
1 m höjdkurva
Körbana på tomt

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Upprättad: 2020-04-16

Reviderad:

Godkännande

KS

Antagande

Koordinatsystem
Plan: SWEREF99 16 30
Höjd: RH2000

Erica Ekblom
Planarkitekt

Magnus Pirholt
Enhetschef

Allmänt råd:
Allmänt råd BFS 2014:5 DPB 1

Plan- och bygglagen:
Plan- och bygglag (2010:900)

KS

Laga kraft

DP
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FASTIGHETEN KALKUGNEN 3
FINSPÅNGS KOMMUN
STANDARDFÖRFARANDE
Planbeskrivning

Dnr 2019.0268
2020-04-17
Samrådshandling
Antagen 20XX-XX-XX
Laga kraft 20XX-XX-XX
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DETALJPLAN FÖR

FASTIGHETEN KALKUGNEN 3
FINSPÅNGS KOMMUN
STANDARDFÖRFARANDE
Standardförfarande

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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FASTIGHETEN KALKUGNEN 3
FINSPÅNGS KOMMUN
STANDARDFÖRFARANDE

OM DETALJPLANEN
Detaljplanens handlingar
Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar:
•

Planbeskrivning (detta dokument)

•

Plankarta med bestämmelser i storlek A3 i skala 1:500

•

Parkeringsutredning (bilaga)

Följande utredningar har tagits fram inför samrådet:
•

Parkeringsutredning (bilaga)

Plan- och bygglagen
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS
2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.
Förfarande
Detaljplanen tas fram med ett standardförfarande.
Planprocess och skede
Planen befinner sig i samrådsskedet. Samråd kommer att ske maj – juni
2020.

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en planändring och ändra
befintliga verksamheter från handel till bostad, tillfällig vistelse och
centrumändamål inom fastigheten.

Huvuddrag
Planändringen kommer medföra att detaljplanen utformas på nytt. Planbestämmelsen ändras från H- handel till C – centrum, B- bostad och O – tillfällig vistelse. Lokalerna inom fastigheten planeras för möjliggörandet av
bostäder, lägenhetshotell, och mindre form av vård samt möjligheten för
mindre butiker.
Syftet är att anpassa bestämmelserna inom planområdet till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovsgivning och underlätta bygglovsprövning.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och
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.
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.
MKN vatten
Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
Fastigheten är enligt Länsstyrelsens Östgötakarta utpekad med limniska värden (vattendrag). En stor andel av sådana nätverk utgörs av svagt strömmande – strömmande partier med inslag av forsar.
Dagvattnet inom planområdet är anslutet till det kommunala ledningssystemet. Planförslaget innebär inga förändringar som påverkar vattenmiljön.
Riksintresse
Enligt Länsstyrelsens Östgötakarta omfattas planområdet av riksintresse för
totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Riksintressena som omfattas är;
- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)
- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom ovannämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som
höga objekt räknas över 20 m inom influensområde för luftrum (Malmslätt
flygfält). Innanför planområdet är inte bebyggelsen så hög att
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försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger i centrala delen av Finspång. I väster angränsar området
till Kalkugnsvägen, i norr till en befintlig parkeringsyta. Områdets södra del
gränsar till både Bergslagsvägen och Kalkugnsvägen och området östra del
angränsar till ett mindre torg.

Planområdet är cirka 0,19 ha stort.
Markägoförhållanden
Fastigheten Kalkugnen 3 inom planområdet är i privat ägo och ägs av
Amasten Finspång Lokaler AB.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges
området som planlagt. Aktuell planläggning är förenlig med gällande
översiktsplan.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Fastigheten Kalkugnen 3 ingår i detaljplanen förslag till ändring av stadsplan för del av centrum (gästgivarevägens förlängning kv. Kalkugnen och
kv. Hotellet) i Finspångs kommun. Detaljplanen vann laga kraft och antogs
av kommunfullmäktige 1969-11-28. Planen tillåter H ändamål vilket innebär att fastigheten endast får användas för handelsändamål. Nuvarande planbestämmelser för fastigheten är inte längre aktuella och ska ändras för kommande verksamheter.
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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 behovsbedömning som
utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av
detaljplanen har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan.
Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen har gett ett positivt planbesked 2018-05-21 och gett
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt
planområde (enligt delegationsbeslut dnr. KS 2018.0171, 2018-229).

Planförslag och konsekvenser
Inom planområdet finns en byggnad från 60-talet med fyra våningar och varierad höjd. Fastigheten är cirka 1868 kvm och det finns ett befintligt garage
under mark. Fasaden består av tegel och stora glaspartier med lokaler i bottenvåning och kontor samt verksamheter i övriga våningar.
Gällande detaljplan tillåter idag byggnadshöjder på 37,0 meter (garage under mark), 41,0 meter, 46,0 och 49,5 meter. Detaljplanen tillåter H ändamål
vilket innebär att fastigheten endast får användas för handelsändamål.
Vidare föreslås i nu upprättad detaljplan förändrat ändamål så att planbestämmelser ändras och passar planerade verksamheter inom planområdet.
Fastigheten Kalkugnen 3 som i gällande detaljplan utgör handelsändamål
(H) ändras till centrum, bostäder och tillfällig vistelse (CBO).
I övrigt förblir fastigheten inom planområdet oförändrat och är anpassad till
befintlig bebyggelsemiljö och stadsbild. Föreslagna förändringar bedöms
inte ha en negativ påverkan på omgivningen.
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Service

I närheten av planområdet finns en god kommunal service i form av äldreboende, förskola och grundskola. Planområdet är beläget i Finspångs

centrum och har närhet till övrig offentlig service så som biblioteket, vårdcentral och tandläkare. Kommersiell service i form av bland annat restaurang, butik, apotek, bank och dagligvaruhandel finns i området.
Tillgänglighet

Tillgängligheten inom planområdet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga är god och är i enlighet med PBL, PBF och BBR. Byggnaden har en hiss på entréplan.
All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och
lagstiftning avseende tillgänglighet. I samband med förnyelse av markbehandlingen i området ska god tillgänglighet till entréer säkerställas och
framkomlighet för alla tryggas. Kommunens tillgänglighetspolicy ska tilllämpas vid projektering inom planområdet. Höjdsättning inom planområdet
ska ske så att lutningar inte överstiger gällande tillgänglighetsnormer. Utgångspunkten är att alla entréer ska nås utan trappsteg eller separata ramplösningar.
Trygghetsaspekter

Planområdet är befolkat och bebyggt med verksamheter och bostäder vilket
skapar trygghet vid olika tider på dygnet. Skola, hotell och annan service
finns inom gångavstånd. Den fysiska miljön är överblickbar, väl upplyst och
utformad för en blandad användning. Det finns väldefinierade entréer, biloch cykelparkeringar samt gångvägar. Trafiksäkerheten är god i området
och det finns synliga trafikskyltar i området.
Utemiljö, lek och rekreation

Planområdets användning är enbart verksamhet och fastigheten befinner sig
i ett centrumområde och innehåller ingen yta för lek och rekreation. Det
finns skogs-/naturområden i närheten.
Gator och trafik
Gatunät

Planområdet omgärdas i norr av Gästgivarevägen, väster av Kalkugnsvägen
och i öster av Bergslagsvägen. Söder om fastigheten korsar Kalkugnsvägen
och Bergslagsvägen varandra. Bergslagsvägen fungerar som en huvudled.

7
96

FASTIGHETEN KALKUGNEN 3
FINSPÅNGS KOMMUN
STANDARDFÖRFARANDE

Kalkugnsvägen fungerar som en infart och leder in till fastigheten med möjlighet till tillfällig parkering vid bottenvåning.
Planändringen kommer inte påverka gatunätet något.

Gång-, cykel och mopedtrafik

Inom- och i anslutning till planområdet finns cykelvägar och det finns
trottoarer för gående även inom kvartersmarken. Mopeder får använda det
befintliga gatunätet som finns för bilar.
Kollektivtrafik

Östgötatrafiken har hållplatser för regiontrafiken i närheten till planområdet.
Parkering, varumottag, utfarter

Parkering och varumottagning sker inom fastigheten. Ut- och infart till fastigheten sker mot Kalkugnsvägen men även via Gästgivarevägen som leder
in till fastigheten och vidare till garaget under mark.
Då fastigheten planeras för möjliggörandet från handelsyta till bostäder ger
det ett ökat behov av platser. En parkeringsutredning har genomförts av ÅF,
2019-11-04. Idag omfattar kontorslokalerna 1532,7 kvm BTA på två våningsplan i fastigheten. Dessa ytor föreslås omvandlas till 30 lägenheter
(majoriteten en-rumslägenheter och mindre variant av två-rumslägenheter) i
ett lägenhetshotell. Lägenhetshotell har antagits jämförbart med små lägenheter och att de har ett lägre behov av parkeringsplatser än normala lägenheter. Erfarenhetsmässigt brukar det anges ett behov på 7 platser per 1000
BTA för små lägenheter. Det kan också anges som ett behov på 0,35 parkeringsplatser per lägenhet om lägenheten har ett rum och 0,45 för lägenheter
med två rum. Sammanfattningsvis bedöms ungefär 8-11 platser behövas till
fastigheten.
I garage i källarplan finns 30 parkeringsplatser. Sammanfattningsvis bedöms
därför antalet parkeringsplatser att räcka.
Natur
Mark- och vegetation

Majoriteten av marken är hårdgjord yta då fastigheten är omringad av lokala
gator och parkeringsplats norr om fastigheten. Längs Bergslagsvägen finns
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vegetation i form av mindre häck och buskage. Nordöst om fastigheten och
en längre bit bort förbi Gästgivarevägen finns tillgänglighet till Bruksparken. Parken är av naturkaraktär med promenadstråk, träd och gräs samt ansluter till en mindre kanal där vattnet rinner från Skutbosjön.
Enligt Länsstyrelsens Östgötakarta är området utpekad som en värdetrakt
för ädellöv. Värdetrakter används för strategisk naturvårdsplanering och
samverkan inom grön infrastruktur.

Inga naturvärden av betydelse bedöms gå förlorade vid genomförande av
planen.
Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta är det främst sandig morän i området överlag och
på fastigheten. Någon geoteknisk utredning bedöms inte nödvändig för detaljplanen.
Kulturmiljö
Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom eller i närheten av planområdet
enligt Riksantikvarieämbetets karta.
Störningar och riskfrågor
Brandkrav

Framkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas. Avståndet
mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och punkten för
räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter.
Då fastigheten har en suterrängvåning kan maskinstegar behövas vid en
eventuell utrymning.
Buller

Efter granskning enligt Boverkets rapport och riktlinjer i ”hur mycket bullrar vägtrafiken?” bedöms planförslaget inte innebära ökade trafikflöden och
därmed bedöms inte en bullerutredning nödvändig. Tabellerna enligt Boverkets riktlinjer anger 40 km/h som lägsta hastighet för mätning av buller.
Bullernivåerna på vägarna är enligt gällande riktlinjer lägre och fastigheten
befinner sig därmed inte i ett bullerutsatt läge.
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Förorenad mark

Planområdet omfattar mark som redan är bebyggd med bostäder och det
finns inga kända föroreningar.
Radon

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert.
Risk för skred/ höga vattenstånd

Planområdet bedöms inte ligga inom område med risk för skred eller höga
vattenstånd.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Det finns redan befintliga byggnader på fastigheten och området ligger inom
verksamhetsområde för VA och är anslutet till det kommunala Va-nätet.
Värme

Planområdet är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet
El

Området är anslutet till befintligt el- och telenät. Ledningar finns inom
planområdet
Avfall

Enligt ”Renhållningsordning för Finspångs kommun” och dess föreskrifter
är det fastighetsinnehavaren som ansvarar för avfall som uppkommer inom
fastigheten. Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut de avfallsslag som
anges i särskild bilaga till föreskrifterna.
Avstånd mellan soprum eller annan behållarplats får inte överstiga 5 meter
och dragvägens lutning inte vara större än 5 grader. Renhållaren skall ges
tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren.
Ändringar skall utan anmodan meddelas renhållaren. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Enligt ”Avfall Sverige - Handbok för avfallsutrymmen”, ska man vid framtagande av detaljplan ta särskild hänsyn till möjligheten att anordna avfallshantering. Fastighetsägaren ansvarar för att tillse att avfallsutrymmen och
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tillhörande anordningar hålls i bra skick enligt kraven i lagstiftningen, lokala
avfallsföreskrifter och enligt handboken.
Det finns en befintlig lastkaj på fastigheten för avfallshantering.
Inom fastigheten kommer det finnas verksamheter som handskas med farligt
avfall. Exempel på det kan vara kemikalier, spillolja, färgrester och lösningsmedel. Närmare hur dessa ska sorteras framgår av ”Renhållningsordning för Finspångs kommun” och dess föreskrifter. Farligt avfall kan lämnas
på återvinningscentraler och i vissa kommuner kan det även lämnas på miljöstationer och hämtas vid fastigheten. För Kalkugnen 3 planeras för en miljöstation på entrévåning.
Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för
avfallshanteringen inom planområdet.

Dagvatten

Planområdet är idag kopplat till det allmänna dagvattensystemet. Ingen förändring avses ske. Dock så rekommenderas det att dagvatten ska fördröjas
lokalt på tomtmark med naturliga metoder, som infiltration och att takvatten
avleds ovan mark m.m.

Genomförandefrågor
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga 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.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
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.
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Ansvarsfördelning
Finspångs kommun är huvudman för allmän plats. Kommunen ansvarar för
att gator och gång-/cykelvägar anläggs, byggs om och på annat sätt iordningställs på det sätt som framgår av detaljplanen. Kommunen ansvarar
också för drift och underhåll.
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för de allmänna vatten- och
avloppsanläggningarna och är ansvarig 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 Access AB är huvudman för telenätet.

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.
Finet AB är huvudman för fibernätet.
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet.
Varje exploatör och fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och
bebyggs enligt detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt
ledningsarbete inom kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning. Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman
om anslutning av vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele etc. när anslutning
är aktuell.
Genomförandeorganisation
Genomförande och samordning

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs kommun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och allmänna ledningar. Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska
kontrollen av VA-ledningar och dagvattenledningar inom allmän platsmark.
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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 kommun, Samhällsplaneringsenheten. Till Samhällsplaneringsenheten lämnas
även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta
beställs hos Samhällsplaneringsenheten.
Genomförande inom allmän plats

Ingen utbyggnad av allmän plats är aktuell.

Genomförande inom kvartersmark

Enskilt byggande eller ändring av ändamål kan påbörjas efter att bygglov
beviljats och beslut om startbesked tagits.
Anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet är upprättad.
Preliminär tidplan

Planering:
Samråd om detaljplan
Granskning av detaljplan
Detaljplan antagande

Maj -juni 2020
Augusti 2020
september2020

*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till
två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomförandet.
Tekniska utredningar
Inom ramen för detaljplanearbetet har följande utredningar genomförts:
•

Parkeringsutredning för Kalkugnen 3, ÅF
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Planområdet innehåller endast en fastighet.
Kvartersmark

Detaljplanen innebär inte några eventuella förändringar i kvartersmarken
förutom ändamålet.
Allmänt sker fastighetsbildning inom kvartersmarken på eget initiativ av
fastighetsägarna själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, till
exempel avstyckning, kan endast sökas av den fastighetsägaren.
Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, till exempel fastighetsreglering, kan sökas av någon av de berörda fastighetsägarna med en överenskommelse mellan parterna som grund för ansökan.
Fastigheten Kalkugnen 3 är dock bildad och kommande detaljplan påverkar
inte någon berörd fastighetsägare. Det är därmed inte planerad för en fastighetsreglering.

Servitut och ledningsrätt

Inom planområdet finns inga servitut eller ledningsrätter inregistrerade enligt fastighetsrapporten för Kalkugnen 3.
Nuvarande detaljplan redovisar inte heller allmänna underjordiska ledningar
(u-områden). Framtida ledningar kan säkerställas genom ledningsrätt på exploatörens initiativ och bekostnad. Ansökan om ledningsrätt ställs till Lantmäteriet.
Ekonomiska frågor
Kvartersmark, intäkter och kostnader

Alla kostnader på kvartersmark belastas fastighetsägaren/ exploatören
Allmän plats, kostnader och finansiering

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, park mm)
inom detaljplanen bekostas med skattemedel
Vatten/avlopp, el/energi, tele mm

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ändamål av ledningsägare och operatörer.
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Fastighetsbildning mm

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan
berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten besluta om ersättning.
Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt
överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut.
Bygglov, anmälan och planavgift

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.
Planavgifter regleras i samband med kommunens markförsäljningar. För övrig befintlig bebyggelse tas planavgifter ut i samband med bygglov.

Deltagande i planarbetet
Konsulter
Tesad Alam

Fastighetsutvecklare på Svefa

Exploatörer
Amasten Finspång Lokaler AB

Samhällsplaneringsenheten

Erica Ekblom
Planarkitekt
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Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan detaljplaner

1 (7)

Datum: 2020-04-17
Dnr.: 2018.0171

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och miljöbalkens MKB-förordning
Planens beteckning

Detaljplan för Kalkugnen 3

Planens syfte och lokalisering

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en planändring och
ändra befintliga verksamheter från handel till bostad, tillfällig vistelse
och centrumändamål inom fastigheten.

Förhållande till andra
planer

Fastigheten Kalkugnen 3 ingår i detaljplanen förslag till ändring av
stadsplan för del av centrum (gästgivarevägens förlängning kv. Kalkugnen och kv. Hotellet) i Finspångs kommun. Detaljplanen vann laga
kraft och antogs av kommunfullmäktige 1969-11-28. Planen tillåter H
ändamål vilket innebär att fastigheten endast får användas för handelsändamål

Tidigare miljöutredningar inventeringar

Kommunens bedömning
Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 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.

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
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Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan

Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens bestämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument utvärderas eller kommenteras.

Förordnanden, skydd och tillståndskrav

Ja

Nej

Kommentarer/kunskapsläge

- som alltid ska antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet
som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även

X

tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande
risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.)

Omfattar planen/ändringen verksamheter eller
åtgärder som nämns i 3 § eller bilaga 3 Fo
(1998:905) om MKB.
Medger planen/ändringen verksamheter eller
åtgärder som kräver tillstånd för vattenverksamhet eller markavvattning enligt 11 kap miljöbalken?

X

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 miljöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen medger
har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att genomförandet av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan medges. Kommunen 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 bilaga 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.
Risk för BMP

Risk för påverkan

Låg risk eller positiv påverkan

Kan planens genomförande påverka:

Kommentarer, kunskapsläge, åtgärder, förbättring. Påverkans art: Kumulativa, synergiska, reversibilitet,
lokalt gränsöverskridande och allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv påverkan bör motiveras.

Befolkning
Sammanhängande grönstråk
och grönytor i tätort.

X

Cirka 300 m från detaljplanområdet finns sammanhängande grönstråk

Rekreationsområde

X

Finns inom närområdet

Tyst/ostörd miljö

X

Barriäreffekter

X

Social miljö som aktivitetsplats, träffpunkter, föreningsliv

X

På torget utanför planområdet finns träffpunkt med
aktivitetsplats

Trygghet i utemiljöer

X

Kan upplevas tryggare då det även blir boende i
kvarteret istället för bara handel

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
byggnation ska genomföras radonsäkert.
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X

Buller från omgivning och till
omgivning

X

Buller vid fasad?

X

 60
LAeq,24h

Risk för BMP

Gifter i miljön och markföroreningar

Risk för påverkan

Låg risk eller positiv påverkan

Kan planens genomförande påverka:

 70
LAeq,24h
70
LAmax,24

Kommentarer, kunskapsläge, åtgärder, förbättring. Påverkans art: Kumulativa, synergiska, reversibilitet,
lokalt gränsöverskridande och allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv påverkan bör motiveras.

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 uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader
om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid
fasad är istället 65 dBA.

 60
LAeq,24h

EMF/strålning

X

Mängden av hälsofarliga ämnen i luft (verksamheter, trafik, uppvärmning, partiklar,
lukt, allergener etc)

X

Mängden hälsofarliga ämnen i
vatten

X

Olycksrisk - farligt gods och
farliga ämnen.

X

Olycksrisk - trafiksäkerhet

X

Trafiksituationen inom och
utom planområdet

X

Kommer detaljplanen att ge
upphov till betydande ökning
av fordonstrafik

X

Mark, vatten och Miljö
Geologi/hydrologi (nivå, riktning tillgång)

X

Alstrande av föroreningar till
mark

X

Grundvatten (kvalité)

X
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Risk för BMP

Risk för påverkan

Ytvatten (nivå, riktning, tillgång kvalité)

Låg risk eller positiv påverkan

Kan planens genomförande påverka:

Kommentarer, kunskapsläge, åtgärder, förbättring. Påverkans art: Kumulativa, synergiska, reversibilitet,
lokalt gränsöverskridande och allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv påverkan bör motiveras.

X

Naturmiljö och vattenmiljö
Skyddsvärd naturmiljö

X

Kända skyddsvärda arter

X

Speciella särdrag i naturmiljön 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

Nyttjandet av befintlig infrastruktur,
(el,tele,väg,värme,VA,etc)

Hushållsavfallet kommer att öka i och med omvandlingen från handel till tillfälligt boende/boende. Finspångs tekniska verk ansvarar för avfallshanteringen.

X

Nyttjandet av befintliga byggnader
X

Omvandling av handel till bostäder i befintlig byggnad. Positivt istället för tomma lokaler som ska underhållas.

Nyttjandet av närliggande
service,(lokaltrafik, affär, fritidsanl. etc.)
Fastighetsnära källsortering

X
X
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X

Möjlighet att nyttja odlingsbar
mark

X

Sammanhängande orört
markområde.

X

Risk för BMP

Människors möjlighet att gå
eller cykla som mest rationella färdsätt.

Risk för påverkan

Låg risk eller positiv påverkan

Kan planens genomförande påverka:

Kommentarer, kunskapsläge, åtgärder, förbättring. Påverkans art: Kumulativa, synergiska, reversibilitet,
lokalt gränsöverskridande och allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv påverkan bör motiveras.

Riksintressen
MB 3 kap 2 §

X

- om skyddet för opåverkade områden

MB 3 kap 3 §

X

-om särskilt känsliga områden ur
ekologisk synpunkt

MB 3 kap 4 §

X

- om jord- och skogsbruk

MB 3 kap 5 §

X

- om yrkesfisket, rennäringen och
vattenbruket

MB 3 kap 6 §

X

- om Naturvärden, kulturvärden
grönområden i tätort och friluftslivet

MB 3 kap 8 §

X

- om områden lämpliga för vissa
anläggningar.

MB 3 kap 9 §
- om totalförsvarets behov

Planen
Ger planen förutsättningar till
miljöfarlig verksamhet?

Ja

Nej

Kommentarer/ kunskapsläge

X
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Planen

Ja

Nej

Påverkar planen byggnadsminne, fornminne, världsarv
etc?

X

Innebär planen kompletteringsbebyggelse eller förtätning av tätorten?

X

Negativ påverkan miljömålen
Frisk Luft
Grundvatten av god kvalité
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Ingen övergödning
Bara naturlig försurning
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Skyddade ozonskikt
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt växt och djurliv

Ja

Nej

Kommentarer/ kunskapsläge

Kommentar/kunskapsläge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Upprättad av
Erica Ekblom
Planarkitekt
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Parkeringsutredning Kalkugnen
1

Bakgrund och förutsättningar

Amasten har sökt bygglov för att bygga om kontorslokaler i centrala Finspång till ett
lägenhetshotell. Bygglovskontoret har efterfrågat en parkeringsutredning.
Kontorslokalerna omfattar 1532,7 kvm BTA på två våningsplan. I husets garage finns
30 platser som servar hela husets olika verksamheter. Enligt uppgift från kunden finns
inga dedikerade platser för någon av verksamheterna. Erfarenhetsvärden för behov av
parkeringsplatser till kontorsplatser ger ett behov på 7 platser per 1000 BTA. Det ger
ett bedömt behov på 10-11 platser för dagens situation.

2

Exploatering

Kontorslokalerna föreslås omvandlas till 30 lägenheter i ett lägenhetshotell.
Lägenhetshotell definieras som hotell. Då hotell har väldigt olika förutsättningar
beroende på läge och typ, är det ovanligt att det finns parkeringsnormer för dessa.
Nedan har därför erfarenhetsvärden för små lägenheter använts för att bedöma nivå
på parkeringsplatser. En referens på norm för hotell har använts, Järfälla kommun har
angett 5 platser/1000 BTA för de centrala delarna av kommunen.
Stockholmskommunerna har bl.a stora skillnader i tillgänglighet till kollektivtrafik jmf
med Finspång och har inte heller samma närhet till arbetsplatser mm som Finspång
har så normen bör ses som en indikation på nivå. Som ett räknerexempel med
Kalkugnsomvandlingen ger det 8 platser.

Lägenhetshotell har antagits jämförbart med små lägenheter och att de har ett lägre
behov av parkeringsplatser än normala lägenheter. Erfarenhetsmässigt brukar anges
ett behov på 7 platser per 1000 BTA för små lägenheter, det ger ett behov på 11
parkeringsplatser. Det kan också anges som ett behov på 0,35 parkeringsplatser per
lägenhet om lägenheten har ett rum och 0,45 för lägenheter med två rum. Det ger ett
behov på ca 11 platser.

ÅF-Infrastructure AB, Hospitalsgatan 30, SE-602 27 Norrköping Sweden
Phone +46 10 505 00 00, Registered office in Stockholm, www.afconsult.com
Corp. id. 556185-2103, VAT SE556185210301
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Typ

Antal

Norm

Totalt antal
parkeringsplatser

1 rok

23

0,35

8

1, 5 rok

3

0,35-0,45

1-1,5

2 rok

3

0,45

1,5

Då lägenhetshotellet förmodligen i stor utsträckning kommer att användas för tillfälligt
boende bedöms biltillgängen något lägre än för små lägenheter. Däremot är
resmönstret i Finspång är bilorienterat varför tex inhyrda konsulter till Siemens kan
förväntas ta med bil även om de bara bor under veckorna.

Sammanfattningsvis bedöms ungefär samma antal bilparkeringsplatser som till dagens
verksamhet behövas, ca 8-11 platser.

Det bör även finnas plats för cykelparkering till lägenheterna. Till en vanlig liten
lägenhet kan en cykelplats inomhus ses som en rimlig nivå. Då detta handlar om ett
hotell, kan en lägre nivå per lägenhet vara rimligt, 20 platser, ger ett ytbehov på 40
kvm. Möjlighet att låsa fast sin cykel bör finnas.
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Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för 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 pågick fram till den 15 april 2020.
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 genomfördes 2020-03-30 – 2020-04-15.

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
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att anta detaljplan för Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2.

Bilagor:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
Granskningsutlåtande
Protokollsutdrag
Expediering:
Beslut ska delges till:
Sektor Samhällsbyggnad
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Fastighetsförteckning
Datum: 15/4–2020
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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
Finspångs kommun
Högby 1:13

Björke fastigheter AB, Granitvägen 4

Högby 1:14

Björke fastigheter AB, Granitvägen 4

Högby 1:15

Finspångs kommun

Högby 1:16

Finspångs kommun

Högby 1:17

Leif Ganfalk, De Wijks väg 25

Högby 1:17

Anna Nilsson, De Wijks väg 25

Järnvägen 15

Bostadsrättsföreningen Näcken i Finspång, Kalkugnsvägen 16

Järnvägen 17

Vallonbygden AB, Box 30

Järnvägen 21
Nyhem 1:2

Finspångs kommun
Finspångs kommun

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

Filip Ardryd
Planförfattare
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Datum: 2019-10-11
Dnr.: KS 2018.1274

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och miljöbalkens MKB-förordning
Planens beteckning

Detaljplan för Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2

Planens syfte och lokalisering

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 201403-07. Detaljplanen anger allmän plats parkering (P-PLATS), genomförandetiden upphörde att gälla 2019-03-08.

Tidigare miljöutredningar inventeringar

Inom ramen för planarbetet med gällande plan gjordes 2012 en behovsbedömning.

Kommunens bedömning
Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 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 kompensationsåtgärd för att säkerställa att ett genomförande av planförslaget inte medför en negativ påverkan på vattenförekomster i kommunen.
Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen
eller i särskild MKB.

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
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Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan

Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens bestämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument utvärderas eller kommenteras.

Förordnanden, skydd och tillståndskrav

Ja

Nej

Kommentarer/kunskapsläge

- som alltid ska antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet
som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även

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 vattenverksamhet
eller markavvattning enligt 11 kap miljöbalken?

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

tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande
risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.)

Om ja på någon punkt leder detta alltid till BMP och att miljöbedömning skall göras enligt miljöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen medger har
möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att genomförandet av
planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan medges. Kommunen
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 bilaga 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.
Risk för BMP

Risk för påverkan

Låg risk eller positiv påverkan

Kan planens genomförande påverka:

Kommentarer, kunskapsläge, åtgärder, förbättring. Påverkans art: Kumulativa, synergiska, reversibilitet, lokalt gränsöverskridande och allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv påverkan bör motiveras.

Befolkning
Sammanhängande grönstråk
och grönytor i tätort.

X

Rekreationsområde

X

Tyst/ostörd miljö

X

Barriäreffekter

X

Social miljö som aktivitetsplats, träffpunkter, föreningsliv

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 byggnation ska genomföras radonsäkert.
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X

Gifter i miljön och markföroreningar

Buller från omgivning och till
omgivning

X

Buller vid fasad?

X

 60
LAeq,24h

 60
LAeq,24h

EMF/strålning

X

Mängden av hälsofarliga ämnen i luft (verksamheter, trafik, uppvärmning, partiklar,
lukt, allergener etc)

X

Mängden hälsofarliga ämnen i
vatten

X

Olycksrisk - farligt gods och
farliga ämnen.

X

Olycksrisk - trafiksäkerhet

X

Trafiksituationen inom och
utom planområdet

Risk för BMP

Risk för påverkan

Låg risk eller positiv påverkan

Kan planens genomförande påverka:

Kommentarer, kunskapsläge, åtgärder, förbättring. Påverkans art: Kumulativa, synergiska, reversibilitet, lokalt gränsöverskridande och allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv påverkan bör motiveras.
Uppschaktad jord från området som lämnar området bedöms inte som rena, utan som potentiellt förorenad och ska transporteras till mottagningsanläggning 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.

 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 uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader
om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid
fasad är istället 65 dBA.
Den beräknade ökningen av biltrafik till parkeringsplatsen bedöms inte påverka bullernivån till den grad
att boendekvaliteten i området försämras för närliggande befintliga bostadshus. Hastigheten hos trafik
till och från parkeringsplatsen är låg.

Till följd av en viss ökning av biltrafiken i området
kan mängden av hälsofarliga ämnen i luften öka något. Denna eventuella ökning bedöms inte medföra
risk för att miljökvalitetsnormer överskrids.

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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X

Risk för BMP

Risk för påverkan

Kommer detaljplanen att ge
upphov till betydande ökning
av fordonstrafik

Låg risk eller positiv påverkan

Kan planens genomförande påverka:

Kommentarer, kunskapsläge, åtgärder, förbättring. Påverkans art: Kumulativa, synergiska, reversibilitet, lokalt gränsöverskridande och allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv påverkan bör motiveras.
Planen beräknas medför viss ökning av biltrafik till
och från området eftersom antalet parkeringsplatser
ökar.

Mark, vatten och Miljö
Geologi/hydrologi (nivå, riktning tillgång)

X

Alstrande av föroreningar till
mark

X

Grundvatten (kvalité)

X
X

Ytvatten (nivå, riktning, tillgång kvalité)

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 negativ påverkan på vattenförekomster i kommunen.

Naturmiljö och vattenmiljö
Skyddsvärd naturmiljö

X

Kända skyddsvärda arter

X

Speciella särdrag i naturmiljön 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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Helt

Delvis



→

X
Nyttjandet av befintliga byggnader

X

Nyttjandet av närliggande
service, (lokaltrafik, affär, fritidsanl. etc.)

X

Fastighetsnära källsortering

X

Människors möjlighet att gå
eller cykla som mest rationella färdsätt.

X

Möjlighet att nyttja odlingsbar
mark

X

Sammanhängande orört
markområde.

X

Risk för BMP

Risk för påverkan

Nyttjandet av befintlig infrastruktur, (el, tele, väg, värme,
VA, etc.)

Låg risk eller positiv påverkan

Kan planens genomförande påverka:

Inte
alls


Kommentarer, kunskapsläge, åtgärder, förbättring. Påverkans art: Kumulativa, synergiska, reversibilitet, lokalt gränsöverskridande och allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv påverkan bör motiveras.
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.
Planen innehåller ingen befintlig bebyggelse.

Riksintressen
MB 3 kap 2 §

X

- om skyddet för opåverkade områden

MB 3 kap 3 §

X

-om särskilt känsliga områden ur
ekologisk synpunkt

MB 3 kap 4 §

X

- om jord- och skogsbruk

MB 3 kap 5 §

X

- om yrkesfisket, rennäringen och
vattenbruket
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Risk för BMP

Risk för påverkan

MB 3 kap 6 §

Låg risk eller positiv påverkan

Kan planens genomförande påverka:

Kommentarer, kunskapsläge, åtgärder, förbättring. Påverkans art: Kumulativa, synergiska, reversibilitet, lokalt gränsöverskridande och allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv påverkan bör motiveras.

X

- om Naturvärden, kulturvärden
grönområden i tätort och friluftslivet

MB 3 kap 8 §

X

- om områden lämpliga för vissa anläggningar.

MB 3 kap 9 §

X

- om totalförsvarets behov

Planen

Ja

Nej

Ger planen förutsättningar till
miljöfarlig verksamhet?

X

Kan planen reglera miljöfarliga verksamheten? Alternativ

X

Påverkar planen byggnadsminne, fornminne, världsarv
etc?

X

Innebär planen kompletteringsbebyggelse eller förtätning av tätorten?

X

Kommentarer/ kunskapsläge

reglera skyddsåtgärder som minimerar störning eller påverkansnivån?

Negativ påverkan miljömålen
Frisk Luft
Grundvatten av god kvalité
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Ingen övergödning
Bara naturlig försurning
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Säker strålmiljö

Ja

Nej

Planen säkerställer parkeringsplats på mark som redan i dag
medger parkering.

Kommentar/kunskapsläge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

125

Sid 8 (8)

Skyddade ozonskikt
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt växt och djurliv

X
X
X

Upprättad av
Planarkitekt: Hilda Hallén, Filip Ardryd
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Detaljplan för
Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2,
Finspångs kommun

Planbeskrivning

Dnr 2018.1274
2020-04-17
Antagandehandling
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DETALJPLAN FÖR

Lilljöbäckens parkering del av Högby 1:2, 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
I takt med att Finspång växer, nya verksamheter planeras och etableras samtidigt som befintliga utvecklas, uppstår ett ökat parkeringsbehov. Den 201901-21 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete för utveckling av parkeringsplats på delar av fastigheten Högby 1:2. Marken ägs av Finspångs kommun.
Syftet med detaljplanen är att tillgodose det ökade parkeringsbehovet i centrala 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 service. I norra delen av området rinner Lillsjöbäcken som mynnar ut i Skutbosjön, 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 prioriteras och delar av området pekas ut som ras- och skredriskområde. Totalstabiliteten inom området bedöms som tillfredsställande. Inom området finns
inga kända fornlämningar och inga naturvärden av betydelse bedöms gå förlorade vid ett genomförande av planen. Marken vid parkeringsytan sluttar
från sydväst mot nordöst mellan markhöjderna ca +26 och + 23. Föroreningsnivån i jorden är låg till måttlig.
Till följd av ökad biltrafik bedöms bullernivåer öka något, en bullerutredning bedöms dock inte behövas.
Avrinning sker i dag via Lillsjöbäcken till Skutbosjön. Skutbosjön är påverkad av föroreningar och tyngre alifater. Flödet vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet ökar enligt beräkningar med ca 245 %, utan fördröjningsåtgärder. Det av stor vikt att inte tillföra ytterligare föroreningar och begränsa turbulens. Fördröjning och rening av dagvatten är därför nödvändigt.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
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 antagande. Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs 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 eventuellt 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 intressenter 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 underrättade om granskningen. Efter granskningstiden ska kommunen sammanställa 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
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skriftligen 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 länsstyrelsen, därefter till mark- och miljödomstolen och efter det, som sista instans, 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

•

Granskningsutlåtande

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 antagandesteget. Detaljplanen antas av kommunstyrelsen och planeras att antas under mitten på maj.

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. Strandskyddet 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. 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, 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 samverkar 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 åtgärder genomföras för att minska belastningen, dock utanför planområdet, för
att kompensera för den ökade belastningen. Att ha eventuella kompensationsåtgärder 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 genomföras kommer att beslutas utifrån den miljöutredning som utförs för
Skutbosjön.
Riksintresse
Planområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.

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 handel 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 utbyggd utan består av gräsmark. E-område finns avsett för teknisk anläggning.
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 Finspångs syd- och sydvästra delar med centrala Finspång.
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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 gymnasiet, inom detta avstånd nås även en del offentlig och kommersiell service. 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.

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 planområdet ligga inom område med detaljplan, områdesbestämmelse eller samlad 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 Finspångs 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.
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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
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.
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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 underjordiska ledningar genom u-område. Upphävning av strandskyddet prövas
för hela planområdet.
Service

Offentlig service såsom bibliotek, kommunal förvaltning med mera finns
inom gångavstånd i Finspångs centrum. Här finns även kommersiell service
som dagligvaruhandel, detaljhandel, café- och restaurangverksamhet samt
hotell och konferensanläggning. Planförslaget medger ingen tillkommande
service.
Tillgänglighet

All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och
lagstiftning avseende tillgänglighet. I samband med förnyelse av markbehandlingen 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 tillgängligheten 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 möten mellan människor vilket kan komma att berika det sociala livet och
känslan av ökad trygghet.
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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 cykelbana. Inom allmän plats GATA föreslås övergångsställe anläggas vid inoch utfarten till parkeringsområdet för att minimera olycksrisk mellan gångoch biltrafikanter. Hur god trafiksäkerhet uppnås studeras vidare vid projektering.
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 totala 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.
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 planområdet av Norrköpingsvägen och i norr av Lillsjöbäcken. Området närmast
bäcken är av naturkaraktär med vildvuxen grönska. Planförslaget säkerställer 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 genomförande 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
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lerig silt eller siltig lera. Provtagningar har här avbrutits 2 meter under befintlig 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 boendekvaliteten i området negativt för närliggande befintliga bostadshus.
Elektromagnetisk strålning

Befintligt e-område för transformatorstation tas bort från planområdet. Eområde 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 Kakugnsvägen – De Wijks väg.
Buller

Till följd av en viss ökning av biltrafiken till och från området beräknas bullernivåer från trafik öka något. Den beräknade ökningen av biltrafik till parkeringsplatsen bedöms inte påverka bullernivån till den grad att boendekvaliteten i området försämras för närliggande befintliga bostadshus. En bullerutredning 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 parkeringsplatser är ca 600 rörelser om dygnet rimligt. Hastighetensgränsen på området är 30 km/h och enligt den tabell som finns i trafikverkets informationsblad 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. Därmed görs bedömningen att det på detta område inte behövs göras en bullerutredning 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 geoteknisk utredning, Ny väg etc., Närsjukhuset i Finspång, WSP, 2013-02-08)
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som gjordes för gällande plan, påträffades fyllningsjord som vid okulärbedömning 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 underliggande 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 människor ska exponeras av förorenad jord är liten till måttlig. Inga förhöjda halter 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 påträffats där parkeringsplats planeras.
Rekommendationer

Baserat på genomförd miljöteknisk undersökning rekommenderas följande:
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 mottagningsanläggning 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 erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock
inte uteslutas att det finns föroreningar i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats.
Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den
lokala tillsynsmyndigheten (miljöenheten) i god tid innan arbetena ska påbörjas. Inför schakt- och markarbeten bör kontrollplan samt miljö-, hälso-
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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 tillsynsmyndigheten 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 marken. 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.
Eventuella undanflyttningsåtgärder bekostas av den part som initierar åtgärden.
Dagvatten

Inom ramen för arbetet med gällande plan togs dagvattenutredning fram,
(Dagvattenutredning NiF, Granskningshandling, WSP, 2013-03-06), som
kartlägger nuvarande dagvattenhantering, beräknar framtida dagvattenvolymer samt ger förslag till lösning för dagvattenhantering. Denna utredning
ligger till grund för inom kommunen pågående arbete med att ta fram dagvattenläsning för planområdet.
Den naturliga avrinningen sker mot Skutbosjön via Lillsjöbäcken. Skutbosjön som är recipient för Finspångs samhälle och bruksområde mynnar sedan 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.
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Befintlig dagvattenhantering

Avrinning från parkeringsytan sker ytligt direkt mot recipienten.
Framtida dagvatten och dimensionerande flöden

Inför beräkningen av framtida dagvattenvolymer har förutsatts att parkeringen är asfalterad. Resultatet visar en stor ökning av dagvattenflödena efter ombyggnation på parkeringsytan. Det är också troligt att framtida klimatförändringar höjer de dimensionerande flödena. En typisk klimatfaktor innebär 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 fördröjningsåtgärder utförs.
Dagvattenpåverkan från parkeringen till recipienten sker genom att olja rinner 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
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 föroreningar inom detaljplaneområdet. Kommunen kommer att göra en miljökompensation utanför planområdet, 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. 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 oljeavskiljaren 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.
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Genomförandefrågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 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
Finspångs kommun är huvudman för allmän plats. Kommunen ansvarar för
att gator och gång-/cykelvägar anläggs, byggs om och på annat sätt iordningställs på det sätt som framgår av detaljplanen. Kommunen ansvarar
också för drift och underhåll.
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 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 Access AB är huvudman för telenätet.
Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning samt drift och underhåll.
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet.
Fastighetsägaren ansvarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmark genom att fastigheten utformas och bebyggs enligt detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning. Fastighetsägaren 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 kommun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och
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allmänna 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 kommun, Bygg- och miljöenheten. Till Bygg- och miljöenheten lämnas även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta beställs
hos Bygg- och miljöenheten.
Genomförande inom allmän plats

Ombyggnaden kan starta när detaljplanen vunnit laga kraft och projekteringen är genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att handlas 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.
Strandskydd

I gällande plan är strandskyddet upphävt med hänvisning till särskilda skäl
enligt 7 kap 18 c § miljöbalken. Sedan första juli 2009 gäller dock strandskyddsbestämmelser 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 upphävs därav på nytt för parkeringsytan. Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c §
miljöbalken åberopas punkt 5; Området behöver tas i anspråk för att tillgodose 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 intresse 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.
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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. Åtminstone 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 Gymnasiet och Bergska skolan. Dock kvarstår strandskyddsproblematiken då man
kommer att behöva upphäva strandskyddet gentemot Skuten istället för Lillsjöbäcken. 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 strandskyddet på den planerade parkeringsytan.
Upphävandet av strandskyddet strider inte mot dess syften. Det vill säga allmänhetens tillgång till området försämras inte och livsvillkoren för växtoch 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 tillgänglig.

Preliminär tidplan

Samråd om detaljplan

Kvartal 4 2019

Granskning av detaljplan

Kvartal 1 2020

Antagande av detaljplan

Kvartal 2 2020

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 fastigheten. Detaljplanearbetet samt genomförandedelen bör fortgå parallellt med
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framtagandet av miljöutredningen för Skutbosjön och den kompensationsåtgärd som kommer att bli aktuell utifrån utredningen.
El, energi, tele mm

El- och teleledningar finns inom området. Detaljplanen medger markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar samt flytt av e-område för elskåp.
Kompensationsåtgärder

Kompensationsåtgärder ska genomföras i Skuten efter det att utredningen i
sjön är klar och det kan fastställas vilken åtgärd som ska genomföras. Detaljplanearbetet ska fortgå för att under tiden kunna tillgodose det parkeringsbehov som finns i området.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Avtal

Markavtal kommer upprättas mellan Finspångs kommun och Finspångs tekniska 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 kvartersmark för del av fastighet Högby 1:2.

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsägaren. Åtgärder som berör en enskild fastighet, till exempel avstyckning, kan
endast sökas av fastighetsägaren.

18
146

Ekonomiska frågor
Kvartersmark, intäkter och kostnader

Intäkter i form av uthyrning av parkeringsplatser möjliggörs vid ett genomförande 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 ändamål 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.

Deltagande i planarbetet
Tjänstemän
Filip Ardryd

Planarkitekt Samhällsplaneringsenheten

Konsulter
Tobias Noborn
Hilda Hallén

Radar arkitektur och planering AB
Radar arkitektur och planering AB

Samhällsplaneringsenheten

Filip Ardryd
Planförfattare
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Dnr KS.2018.1274
Granskningsutlåtande
2020-04-16

Detaljplan för
Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Samrådsskede
Detaljplanen för del av Högby 1:2 (Lillsjöbäckens parkering) har varit utställd för samråd under
tiden 18 november 2019 till 10 januari 2020.
Detaljplanen kungjordes till Norrköpings Tidningar och Folkbladet den 13 november 2019.
Ett samrådsmöte hölls i kommunhusets reception den 3 december kl. 18.00-19.00.
Granskningsskede
Detaljplanen för del av Högby 1:2 (Lillsjöbäckens parkering) har varit utställd för granskning
under tiden 30 mars – 15 april 2020.
Inkomna yttranden Samråd
Myndigheter, nämnder m fl.

1 Länsstyrelsen
2 Lantmäteriet
3 Bygg- och miljöenheten
4 Vattenfall

Inkom datum

Anmärkning

2019-12-11
2019-11-18
2020-01-09
2020-01-10

Ja
Ja
Ja
Ja

2019-12-18

Ja

Sakägare

5 Anders Bertil Bygghammar
Inkomna yttranden Granskning
Myndigheter, nämnder m fl.

1 Länsstyrelsen
2 Vattenfall
3 Polismyndigheten

Inkom datum

Anmärkning

2020-04-02
2020-04-09
2020-04-15

Ja
Nej
Ja

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
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Synpunkter på samrådshandlingen
1 Länsstyrelsen

Kommentar

Buller:

Enligt planförslaget bedöms den beräknade
Bullersituationen har belysts ytterligare i planökningen av biltrafiken till parkeringsplatsen
beskrivningen utifrån den påverkan som planinte påverka bullernivån på ett sådant sätt att
förslaget kan tänkas ha.
boendekvaliteten i området försämras för närliggande befintliga bostadshus. En bullerutredning har inte bedömts nödvändig och någon
redovisning av trafiksituationen har inte heller
gjorts. Länsstyrelsen anser att bullersituationen
i området bör beskrivas i planen. Liksom de
förändringar som kan antas ske till följd av
planerade förändringar.
Dagvatten:

Kommunen arbetar i det fortsatta planarbetet
med att ta fram en lösning för dagvattenhanteringen samt eventuella kompensationsåtgärder
för att säkerställa att ett genomförande av
planförslaget inte medför en negativ påverkan
på vattenförekomsterna. Länsstyrelsen betonar
vikten av att en dagvattenlösning tas fram till
granskningsskedet.

Kommunen håller med Länsstyrelsen i att en
dagvattenlösning är viktig inför granskningsskedet.

Förorenad mark:

Föroreningsnivån i jorden har efter en översiktlig undersökning bedöms som låg till måttlig. Det krävs inga efterbehandlingsåtgärder
enligt planförslaget. Uppschaktad jord från
området som lämnar området kommer inte bedömas som rena, utan som potentiellt förorenad och ska transporteras till mottagningsanläggning som har tillstånd att ta emot dessa
massor. Om uppschaktad jord ska återanvändas inom området bör enligt planförslaget ytterligare provtagning av jorden göras för att
undersöka föroreningsbilden noggrannare.
Länsstyrelsen ser positivt på att markundersökningar har gjorts i ett antal punkter inom
planområdet. Länsstyrelsen anser också att ur
resurssynpunkt bör jorden återanvändas så
långt som möjligt inom området och inte
transporteras till annan plats.

Kommunen håller med Länsstyrelsen i sin bedömning om att ur resurssynpunkt bör jorden
återanvändas så långt som möjligt. Ytterligare
provtagningar är gjorda vilket visar att massorna är säkra att ha kvar på platsen.
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Strandskydd:

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att det särskilda skälet är tillämpbart för
att upphäva strandskyddet. Såväl naturområdet
som parkeringen är allemansrättsligt tillgängliga och kan inte anses vara ianspråktagna så
de saknar betydelse för strandskyddets syften.
Således bör strandskyddet vara kvar inom området. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att
de tilltänkta åtgärderna i planen inte påverkar
strandskyddets syfte och därmed bör kunna
genomföras så som planeras.

Kommunen reviderar sitt särskilda skäl för
upphävandet av strandskyddet.

2 Lantmäteriet

Kommentar

Lantmäteriet har ingen erinran att anföra avseende planförslaget och lämnar därför sitt godkännande till detta.

Planhandlingarna kompletterats.

Upplysningsvis kan meddelas att kommunens
uttalande i planbeskrivningen (s. 19) om att
det finns ledningsrätt för fjärrvärme inom
planområdet inte stämmer.
3 Bygg- och miljöenheten

Kommentar

Varför inte ersätta hela detaljplan DP265?
Genomförandetiden gick ut 2019-03-08. I
DP265 blir det kvar ett område med natur,
samt två tomter för bostäder. Det blir ett
lapptäcke av olika detaljplaner som gäller i
området.

De delar som blir kvar från DP265 ska tas med
i framtida planering som angränsar till området.

Byggrätt på P? Ingen eller obegränsad?

På parkeringen ska ingen byggrätt finnas.
Plankartan kompletteras med prickmark.

Under rubriken Bygglov/anmälan, sida 15 i
beskrivningen är det fel avdelning angiven för
bygglov. Ska vara Bygg- och miljöenheten.

Planbeskrivningen justeras efter Bygg- och
miljöenhetens anmärkningar.

4 Vattenfall

Kommentar

Vattenfall har elanläggningar inom planområ- En fortsatt dialog har pågått med Vattenfall
det vilket visas av bifogad karta. Röd streckad gällande de ledningar som de påpekat i samrålinje = 10 kV högspänningsmarkkabel, blå
det. Inga förändringar är gjorda i planförslaget.
streckad linje = 0,4 kV lågspänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i kartan är osäkert,
hänvisar till https://www.ledningskollen.se/ för
att få kabelutsättning.
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Vattenfalls kablar behöver skyddas/flyttas
p.g.a. den planerade parkeringen. Exempelvis
om kablar ska ligga kvar ska de rörläggas. Ett
beslut om kablarna måste tas innan detaljplanen vinner lagakraft. Därför måste det ske en
fortsatt dialog.
Kablar får inte byggas över och Vattenfalls
anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas
av exploatören.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och
telestyrelsens https://www.ledningskollen.se/
Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls
kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader
uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller
driften av nätägarens anläggningar.
5 Anders Bertil Bygghammar

Kommentar

Denna parkering ligger för långt ifrån centrum.
Man får tänka på att liten by kräver korta avstånd att gå. Stor by långa avstånd är mer okey
där.
Samt jag tror höjdskillnad kommer att bli en
avgörande nackdel för denna parkering.

Synpunkterna på parkeringens placering noteras.
Den höjdförändring som kommer att ske är för
att få en avrinning till en dagvattenhantering
som motverkar att ev. läckage (eller liknande)
rinner rakt ut i bäcken och Skutbosjön utan
rening.
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Synpunkter på granskningshandlingen
1 Länsstyrelsen

Kommentar

Länsstyrelsen noterar att vissa åtgärder kommer att utföras som förbättrar hanteringen av
dagvatten inom det aktuella planområdet.
Länsstyrelsen betonar vikten av att kommunen
slutför den tilltänkta miljökompensation utanför området samt den miljöutredning som ska
utföras för Skutbosjön. Det är viktigt att en
tillfredsställande lösning på kommunens övergripande dagvattenhantering kan implementeras framöver.

Kommunen håller med länsstyrelsen i deras
yttrande.

3 Polismyndigheten

Kommentar

Polismyndigheten genom polisregion Öst har
Kommunen noterar Polismyndighetens aninga generella synpunkter på förslaget till demärkningar.
taljplan för området. Polisen vill dock från ett
brottsförebyggande och trygghetsskapande
perspektiv framhålla att det är en öppen parkeringsplats, där en potentiell gärningsperson ska
bibringas uppfattningen att risken för upptäckt
är betydande. Det bör därför skapas god insyn
till parkeringen från passerande gator och området bör ha en god allmänbelysning. Finns det
möjligheter att skapa ett naturligt flöde av
människor kring parkeringsplatsen är detta
också positivt.
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Sammanfattning och revideringar
Yttranden från 6 olika sakägare inkom under samrådstiden och granskningstiden. Med anledning
av framförda synpunkter har planeringsenheten gjort en del revideringar av planförslaget
Revideringar efter samrådet:
•
•
•
•

Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang gällande buller.
Planbeskrivningen kompletterades med dagvattenlösning samt att en miljökompensation
är nödvändig.
Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet har ändrats.
Planbeskrivningen reviderades med synpunkter från Lantmäteriet gällande ledningsrätt
för fjärrvärme inom planområdet.

•

Prickmark har införts på parkeringsytan.

•

I planbeskrivningen reviderades benämningen för avdelningen Bygg- och miljöenheten.

Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts
•

Synpunkt om att parkeringen är placerad för långt ifrån centrum.

•

En höjdskillnad ses som en nackdel för parkeringen.
Fortsatt arbete
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen

Planeringsenheten

Filip Ardryd
Planarkitekt
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-03-25

2020-§ 36

Dnr: KS.2018.1274
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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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-03-25
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Kommunfullmäktiges beslut
1. 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.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänster–
övergripande ledning och samverkan vid räddningstjänst
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat (Dnr: KS.2019.0712) att kommunen ska ansluta sig
till det ledningssystem och den ledningscentral som Räddningstjänsten Östra
Götaland har för den operativa utryckningsverksamheten. Enligt detta avtal ges
Räddningstjänsten Östra Götaland rätt att larma ut resurser (beslut med stöd av 1
kap 2 § i lagen om skydd mot olyckor, LSO) samt beslutanderätt att utöva
övergripande ledning av utryckningsverksamheten (delar av räddningschefens
mandat enligt 3 kap 16 § i LSO). Sedan hösten 2019 har ett arbete pågått
räddningstjänsterna emellan för att ta fram ett sådant avtal och vidta de andra
förberedelser som är nödvändiga. Detta avtal kallas Avtal om övergripande ledning av
räddningstjänstverksamheten mellan Räddningstjänsten Östra Götaland och Finspångs
Kommun.
Sedan lång tid tillbaka samverkar redan räddningstjänsterna i och kring länet om
gränslös räddningstjänst. Samarbetet innebär att den som behöver hjälp vid nödläge
ska få hjälp så snabbt som möjligt, oavsett från vilken av
räddningstjänstförbund/kommun som hjälpen kommer ifrån. Detta avtal kallas
Avtal om samverkan vid räddningstjänst och undertecknas av medverkande
räddningstjänstförbund/kommuner. Inom ramen för detta avtal används
räddningsledarresurser gränslöst, vilket innebär att anställda i annan kommun kan
komma att fatta beslut på kommunens vägnar.
Enligt 3 kap 12 § LSO kan kommunen komma överens med andra kommuner om
att uppgifter som kommunen har enligt lag, helt eller delvis kan utföras av annan
kommun. Det nya avtalet om övergripande ledning med tillhörande ledningssystem
och det reviderade avtalet om samverkan vid räddningstjänst är sådan
avtalssamverkan som avses i 3 kap 12 § LSO som kommunen kan fatta beslut om.
De båda avtalen innebär också att en kommun uppdrar åt anställd i andra
kommuner att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Denna möjlighet finns i 3 kap § 12 § i LSO, med undantag av sådana
ärenden som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Omfattningen av den
beslutanderätt som anställda i andra kommuner ges framgår i de båda avtal som är
upprättade. Kommunen behöver därefter anpassa sin delegationsordning så att
anställda i andra kommuner ges rätt att fatta de beslut på kommunens vägnar som
avtalssamverkan omfattar, genom att ge räddningschefen rätt att vidaredelegera
denna beslutanderätt.

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
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen:
1. Att besluta att godkänna avtal om övergripande ledning vid räddningstjänst.
2. Att besluta att godkänna avtal om samverkan vid räddningstjänst.
3. Att besluta att ge rätt för anställd i de organisationer som omfattas av
avtalssamverkan att besluta på kommunens vägnar i den grupp av ärende
som framgår av de båda avtalen.
4. Att säkerställa räddningschefens rätt till vidaredelegering av beslutanderätter.
5. Att i budgetprocessen inför 2021 beakta de tillkommande kostnaderna för
Räddningstjänsten om 420 tkr i avtalet med RTÖG.
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Avtal om samverkan vid räddningstjänst
§ 1 Bakgrund
Svensk räddningstjänst verkar idag i ett föränderligt olyckslandskap där den lokala riskbilden
varierar. För att kontinuerligt kunna leverera ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot
olyckor, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), ställs stora krav på
räddningstjänsternas förmåga att samverka.
Mot bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan mellan räddningstjänsterna för att kunna
bedriva en effektiv räddningstjänst träffas härmed följande avtal om samverkan vid
räddningstjänst.
§ 2 Parter
Räddningstjänsten Östra Götaland
Org.nr: 222000-2758
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Org.nr: 212000-0340
Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm
Räddningstjänsten Motala-Vadstena
Org.nr: 212000-2817
Glimmervägen 2
591 53 Motala
Räddningstjänsten Finspångs kommun
Org.nr: 212000-0423
Skäggebyvägen 43
612 43 Finspång
Räddningstjänsten Ödeshögs kommun
Org.nr: 212000-0373
Ödeshögs kommun
599 80 Ödeshög
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Räddningstjänsten Kinda kommun
Org.nr: 212000-0399
Stora Torget 5
Box 1
590 40 Kisa
Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm
Organisationsnummer: 212000-0480
Burensköldsvägen 11
595 80 Mjölby
Räddningstjänsten Ydre kommun
Org.nr: 212000-0381
Ydre kommun
Torget 4
570 60 Ydre
Parterna benämns ensamt för ”Part” och gemensamt för ”parter/parterna”
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§ 3 Avtalsinnehåll
Detta avtal reglerar samverkan vid räddningsinsatser enligt 1 kap § 2 i lag om skydd mot
olyckor. Nya avtal kan tecknas mellan parterna inom andra områden utan att detta avtal
påverkas
Om grundläggande förutsättningar för avtalet väsentligen förändras, ska parterna förhandla i
avsikt att nå en överenskommelse om en justering av avtalet så att balansen mellan parternas
intressen upprätthålls.
§ 4 Syfte
Syftet med detta avtal är att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan parterna
för gränslös räddningstjänst. Gränslös räddningstjänst syftar till att en hjälpsökande ska få så
snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns.
Genom avtalet skapas ett effektivt resursutnyttjande på varandras geografiska områden över
tid. Genom en samverkan vid vanligt förekommande olyckor stärks också förmågan att hantera
större och komplexa olyckor. Genom detta avtal förbinder sig parterna att biträda varandra vid
räddningstjänst inom respektive parts geografiska uppdragsområde.

§ 5 Omfattning
§ 5.1 Samarbetet
Genom detta avtal förbinder sig parterna genom samverkan verka vid räddningsinsatser som
parterna ansvarar för enligt 1 kap § 2 i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Genom detta avtal ska även parterna genom samverkan verka för att upprätthålla
beredskapsproduktion vid pågående räddningsinsatser. Beredskapsproduktions styrs av
särskilda riktlinjer och styrdokument. Samverkan vid andra uppdrag kan ske efter dialog mellan
parterna.

§ 5.2 Ledning av räddningsinsatser
Respektive parts räddningschef ansvarar för att utse räddningsledare i enlighet med nationella
föreskrifter. Respektive part ansvarar för att tills att delegationsbeslut för funktion
räddningsledare finns upprättade.
Räddningsledning ska normalt utövas av personal från egen kommun eller organisation.
Räddningsledarskap ska kunna utövas av samtliga utsedda och delegerade räddningsledare i
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samtliga parters kommuner eller organisationer. De som är utsedda att kunna verka som
räddningsledare ska kunna vara räddningsledare i samtliga kommuner eller organisationer
enligt §2 .

§ 5.2.1 Samordning för god arbetsmiljö på skade- eller olycksplats
Arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) kan vara fördelat på olika sätt inom de olika
räddningstjänsterna. Vid arbete på samma skade- eller olycksplats ska samarbete ske för att
ordna säkra arbetsförhållanden. Samtliga parter är skyldiga att se till att deras verksamhet inte
utsätter någon annan för risker för ohälsa eller olycksfall.
Parterna har genom detta avtal kommit överens om att räddningsledare är
samordningsansvarig enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) vid arbete vid räddningsinsats.
Samordningsansvaret gäller bara samordningen och är inte något totalansvar för alla
inblandade organisationers skyddsarbete.
Det vilar inte enbart på högsta arbetsledare/befäl att ta ansvar för säkra arbetsförhållanden. Det
åligger på personal i samtliga nivåer att söka och värdera information, kontinuerligt genomföra
riskbedömningar och kommunicera väsentlig information som rör säkerheten för samtliga
arbetsgivares personal.
Att det finns en samordningsansvarig gör inte att parterna undantas det normala ansvaret för
de egna arbetstagarnas arbetsmiljö genom respektive parts grundläggande arbetsmiljöansvar.

§ 5.3 Dokumentation
Dokumentation från räddningsinsats upprättas av respektive part i verksamhetssystem för
upprättande av händelserapport.
§ 6 Styrning och uppföljning
Respektive parts räddningschef ansvarar för årlig gemensam uppföljning av avtalet och
bedömning av eventuella behov av justering av formerna för samverkan.
§ 7 Personuppgiftsbehandling
Vid fullgörande av detta avtal kommer behandling av personuppgifter att ske av och mellan
parterna. Grund för behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med
dataskyddsförordningen. Respektive part är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter vid larmning och ledning av räddningsinsatser.
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§ 8 Ekonomi
§ 8.1 Rätt till ersättning
Avtalet är kostnadsneutralt för parterna. Detta uppnås genom att de kostnader som någon part
har i samband med insatser eller beredskapsproduktion åt annan part faktureras enligt punkt
8.2.
§ 8.2 Fakturering och betalning
All fakturering enligt detta avtal sker mellan respektive berörd part. Fakturering ska ske enligt
respektive parts prislista eller motsvarande.
Fakturering av uppkomna kostnader sker löpande

§ 9 Avtalstid och uppsägning
Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftligen avfattade och undertecknat av samtliga
ingående parter för att vara bindande. Detta avtal gäller från och med 2020-06-01 och
tillsvidare. Uppsägningstiden är 12 månader.

§ 10 Undertecknande
Detta avtal har upprättats i åtta (8) likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt.
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Avtal om övergripande ledning av den
operativa räddningstjänstverksamheten
mellan Räddningstjänsten Östra Götaland
och Räddningstjänsten Finspångs kommun
§ 1 Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Götaland (hädanefter RTÖG) och Räddningstjänsten Finspångs
kommun verkar i en expansiv region med en mycket varierande riskbild. Detta ställer stora krav
på räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att kunna leverera ett
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
LSO. Av grundläggande betydelse är att ha en ständigt bemannad övergripande ledning av den
operativa räddningstjänstverksamheten.

§ 2 Parter
Räddningstjänsten Östra Götaland
Organisationsnummer: 222000-2758
Albrektsvägen 150
602 39 NORRKÖPING
Räddningstjänsten Finspångs kommun
Organisationsnummer: 212000-0423
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång
Parterna benämns ensamt för ”RTÖG” respektive ”kommunen”

§ 3 Avtalets syfte

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se
Organisationsnummer 222000-2758
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Syftet med detta avtal om övergripande ledning av den operativa räddningstjänstverksamheten
i Finspångs kommun är att öka kommunens förmåga att:
• hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser eller flera samtidigt
pågående räddningsinsatser.
• säkerställa att räddningsinsatserna bedrivs på ett godtagbart sätt och att tillse
att beredskapen uppfyller rimliga förväntningar så att mål enligt handlingsprogram (3 kap 8 § LSO) uppfylls.
• kontinuerligt prioritera den operativa räddningstjänstverksamhetens agerande
gentemot samtliga pågående olycksförlopp/hjälpbehov och risk- hotbilder för
att åstadkomma så god effekt som möjligt för människor, egendom och miljö
och övriga skyddsvärden i samhället då samtidiga behov inte kan tillgodoses.
Avtalet medverkar till att i förväg skapa förutsättningar för att påskynda hanteringen i
tidskritiska lägen. Partenas resurser kan genom avtalet disponeras och nyttjas direkt utan att
formella framställningar behöver ske i ansträngda lägen.
§ 4 Avtalets omfattning
Detta avtal reglerar villkor avseende övergripande ledning av operativa räddningstjänstverksamhet genom anslutning till Ledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till
Räddningscentralen anslutande kommuner eller organisationer, och RTÖG räddningscentral
(RC).

§ 4.1 Allmän omfattning
RTÖG ska enligt detta avtal hålla en övergripande och kontinuerlig ledning av den operativa
räddningstjänstverksamheten i kommunerna genom att kommunerna ansluter sig till RTÖG RC
och Ledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till Räddningscentralen
anslutande kommuner eller organisationer.
RTÖG och kommunerna har var för sig, alternativt gemensamt, avtal med SOS Alarm AB
gällande mottagning och hantering av larm rörande kommunal räddningstjänst och
alarmeringstjänster.
Övergripande ledning enligt detta avtal ska ske enligt Ledningssystem för Räddningstjänsten
Östra Götaland och till Räddningscentralen anslutande kommuner eller organisationer, med
RTÖG som driftansvarig. Enligt detta avtal ges RTÖG rätt att larma (beslut enligt 1 kap 2 § LSO)
räddningsresurser, förstärkande resurser och ledningsenheter både enligt fastställda larmplaner

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se
Organisationsnummer 222000-2758
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eller efter särskilt beslut av ledningsnivå 4 (inre befäl) eller ledningsnivå 5 (räddningschef i
beredskap).
RTÖG ges genom detta avtal beslutanderätt för att utöva övergripande ledning av den
operativa räddningstjänstverksamheten (delar av räddningschefens mandat enligt 3 kap 16 §
LSO) i kommunerna i enlighet med Ledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och
till Räddningscentralen anslutande kommuner eller organisationer.
§ 4.2 Ingående funktioner
Avtalet omfattar funktionerna räddningschef i beredskap (RCB), inre befäl (IB), operatör (Op)
samt insatschef (IC). Funktionerna beskrivs i Ledningssystem för Räddningstjänsten Östra
Götaland och till Räddningscentralen anslutande kommuner eller organisationer. I avtalet ingår
även tjänsten Tjänsteperson i Beredskap (TiB), vars funktion beskrivs i särskilt dokument.

§ 5 Övergripande ledning
Den övergripande och ständigt bemannade ledningen består organisatoriskt av räddningschef i
beredskap (RCB), inre befäl (IB) och operatör på RTÖG räddningscentral. Även andra
ledningsfunktioner kan ha uppgifter i denna funktionalitet (Operatör vid RC, stabschef m.fl.)
Det gemensamma ledningssystemet Ledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och
till Räddningscentralen anslutande kommuner eller organisationer med en räddningschef i
beredskap (RCB) som ansvarig möjliggör för räddningschefen (RCH) i kommunerna att ständigt
ha tillgång till en funktion som kan företräda räddningschefen (RCH) och ta ansvar för den
pågående operativa räddningstjänstverksamheten.
Den övergripande ledningen arbetar för att efter rådande riskbild, tillgängliga resurser och
andra förutsättningar, tillgodose behovet av en ändamålsenligt organiserad räddningstjänst.
Ledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till Räddningscentralen anslutande
kommuner eller organisationer beskriver mer i detalj omfattningen av övergripande ledning,
den så kallade systemledningen.

§ 6 Delegation och insyn
För att kunna bedriva verksamhet fullt ut i enlighet med intentionerna i detta avtal ska parterna
se till att delegationer och behörigheter finns så att beslut kan tas av befattningshavare i den
samverkande partens organisation i enlighet med detta avtal eller Ledningssystem för
Räddningstjänsten Östra Götaland och till Räddningscentralen anslutande kommuner eller

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se
Organisationsnummer 222000-2758
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organisationer.
Parterna skall ge varandra erforderlig insyn i varandras organisationer, beslut, styrdokument
och överenskommelser så att samarbete kan ske effektivt.
Delegationer redovisas i särskilda beslut hos respektive part.
§ 7 Styrning och uppföljning
RTÖG ansvarar för att upprätthålla en ständig dialog om verksamhetens kvalitet och utveckling
samt behov av revidering och utveckling av detta avtal. Brister i samverkan ska rapporteras,
följas upp och åtgärdas. Parterna ska vara överens om åtgärder som vidtas.

§ 8 Fakturering och betalning
Årlig kostnad för tjänster enligt detta avtal är 420 000 SEK per. Eventuella personaltjänster som
kommunen tillhandahåller för att upprätthålla avtalet avräknas från årskostnaden. Avräkning
sker i samband med slutdebitering för kalenderåret. Debitering ska ske kvartalsvis av RTÖG.
Det ovan angivna årskostnaden uppräknas årligen enligt Konsumentprisindex (1980=100),
fastställda tal med mars 2020 som basmånad (330,72). En årlig indexjustering ska ske med start
2021-01-01. Sänkning av årskostnaden på grund av negativ utveckling av indextalet kan ej bli
aktuell utan då kvarstår föregående årskostnad.
Kostnader för sådan utveckling av den övergripande ledningen som av någon av parterna
bedömer nödvändig ska fördelas mellan parterna utifrån invånarantal. Samråd ska ske innan
beslut om utveckling som innebär särskilda kostnader.
§ 9 Avtalstid och uppsägning
Avtal avseende larmning och övergripande ledning gäller med start den 2020-03-31 vid
undertecknande av båda parternas respektive behöriga företrädare och gäller därefter
tillsvidare.
Avtalet kan sägas upp av endera part med tolv (12) månaders uppsägningstid om inte annat
framgår av § 10 Ändrade förhållanden. Uppsägning ska ske skriftligen för att få bindande
verkan.

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se
Organisationsnummer 222000-2758
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§ 10 Ändrade förhållanden
Om en grundläggande förutsättning för avtalet väsentligen förändras, ska parterna förhandla i
avsikt att nå en överenskommelse om en justering av avtalet så att balansen mellan parternas
intressen upprätthålls. Parterna kan komma överens om kortare uppsägningstid.

§ 11 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftligen och undertecknade av båda parterna, för
att vara bindande.

§ 12 Undertecknande
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt.

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se
Organisationsnummer 222000-2758
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Kommunstyrelsen

Redovisning av parkeringslösning och projektering av
Bergslagsvägen till gångfartsområde
Sammanfattning
Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 en referensgrupp för Finspångs centrummiljö
(centrumgruppen) och 2018-03-26 beslutade kommunstyrelsen, 2018-§ 110 dnr
KS.2017.1157, att anta det inriktningsprogram för offentliga rummen i Finspångs
centrum som referensgruppen tagit fram. Inriktningsprogrammet i sin helhet
beslutades vara vägledande i det fortsatt arbetet och målsättningen med
utvecklingen i de offentliga rummen i Finspångs centrum ska vara:
• Finspångs centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till vistelseytor för
människor.
• De olika delarna: Förvaltningstorget – Bergslagstorget – Bruksparken –
Slottsparken/Engelska parken – strandsidan vid Stationsområdet - ska bindas ihop
till en sammanhängande helhet.
• Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och
dess invånare.
I början av mars beslutade kommunstyrelsen, 2020-§ 104 dnr KS.2019.1138, att
föreslå kommunfullmäktige att Bergslagsvägen mellan Vallonplatsen och anslutning
till Finsterwaldevägen utformas som ett gångfartsområde, vilket
kommunfullmäktige senare beslutade. I samma ärende beslutade kommunstyrelsen
även att centrumgruppen senast den 1 maj redovisar förslag på parkeringslösning i
anslutning till Bergslagsvägen – Finsterwaldevägen – Bergslagstorget till
kommunstyrelsen.
Med anledning av ovanstående har centrumgruppen tillsammans med förvaltningen
tagit fram ett förslag på en lösning för att tillfälligt tillskapa ytterligare
parkeringsmöjligheter vid den aktuella platsen. Föreslagen lösning innebär att 3-4
ytterligare parkeringsplatser tillskapas längs med Finsterwaldevägens södra sida i
direkt anslutning till Bergslagsvägen och cirkustorget. Det möjliggörs genom att
flytta ut befintliga avstängningsanordningar så att det övergångsställe som idag
ligger utanför avspärrningen längs med Finsterwaldevägen istället hamnar innanför
cirkustorgets avstängning, se skrafferat område på bifogad kartbild.
I samband med detta ser förvaltningen att det finns ett behov att omgående påbörja
projektering för en ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och
Finsterwaldevägen, till ett gångfartsområde. Förvaltningen ser även behov och
fördelar att samtidigt som projektering sker ta fram ett gestaltningsförslag för att

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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binda ihop Förvaltningstorget – Bergslagstorget – Bruksparken –
Slottsparken/Engelska parken – strandsidan vid Stationsområdet till en
sammanhängande helhet, utifrån beslutat inriktningsprogram för offentliga rummen
i Finspångs centrum. Bedömd kostnad för projektering och framtagande av
gestaltningsförslag är 1 050 tkr. Projekteringen utgör del av projektet ”Centrum
utveckling (Bergslagsvägen)” markerat med X i investeringsplan 2020-2022 2019§464, Dnr: KS.2019.1167, därav föreslås medel tilldelas ur investeringsbudget för
offentliga miljöer till förfogande. Före eventuell finansiering av projekteringen finns
en ackumulerad budget om 16 864 tkr i offentliga miljöer till förfogande.
Förslag till beslut
1. Att godkänna Centrumgruppens förslag på parkeringslösning i anslutning till
Bergslagsvägen - Finsterwaldevägen - Bergslagstorget.
2. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att iordningsställa ovanstående
parkeringslösning.
3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att i samråd med Centrumgruppen
projektera en ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och
Finsterwaldevägen, till ett gångfartsområde samt att ta fram ett
gestaltningsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken - strandsidan vid
Stationsområdet till en sammanhängande helhet.
4. Att anvisa 1 050 tkr från offentliga medel till förfogande i investeringsplan
2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167.
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Kommunstyrelsen

Taxa för kontroll enligt livsmedelslagen
Sammanfattning
Kommunen har en taxa som reglerar avgifter för bygg- och miljönämndens
offentliga livsmedelskontroll.
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp för offentlig kontroll
inom livsmedelskedjan.
För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för
livsmedelskontrollen framöver behöver de kommunala taxebestämmelserna
anpassas till den nya EU-förordningen.
Det nya förslaget till taxa innebär inte någon förändring av timavgiften och
påverkar därför inte de avgifter som tas ut för kontrollen.
En av följderna av den nya kontrollförordningen är att begreppet ”extra offentlig
kontroll” utgår. Det begreppet omfattade all offentlig kontroll som faller utanför
den planerade årliga kontrollen, så som uppföljande kontroll utöver den
planerade som utförs för att man har konstaterat bristande efterlevnad eller som
utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka en påstådd brist.
Av artikel 79.2 c nya kontrollförordningen framgår att det är obligatoriskt för
medlemsstaterna att ta ut avgifter för offentlig kontroll som ursprungligen inte
var planerad när brister i efterlevnaden upptäckts hos en livsmedelsföretagare.
Likaså framgår av artikel 83.1 att avgifter för en offentlig kontroll som utförs på
grund av ett klagomål ska tas ut av aktören. Detta gäller endast om den
kontrollen leder till att en bristande efterlevnad kan bekräftas.
För att säkerställa att avgift kan tas ut vid uppföljande kontroll och vid klagomål
föreslår förvaltningen därför att det tidigare avgiftsgrundande begreppet ”extra
offentlig kontroll” ersätts med två nya avgiftsgrundade begrepp;
•
uppföljande kontroll som inte var planerad samt
•
utredning av klagomål.
Taxan indexregleras årligen. En förändring i det nya förslaget är att SKR:s
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) föreslås användas vid uppräkning av
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taxan samt att uppräkning ska ske utan särskilt beslut i bygg- och miljönämnden.
Tidigare användes en kombination av konsumentprisindex (KPI) och
lönekostnadsindex. Det nya förslaget följer linjen från tidigare beslut om taxa för
tillsyn enligt alkohollagen 2019.
Avgifterna inom livsmedelskontrollen regleras i första hand i svenska
förordningar och under 2020 kommer dessa att ses över med anledning av den
nya kontrollförordningen. Förslaget om efterhandsdebitering ingår i den
översynen och ny nationell lagstiftning om avgifter i livsmedelskontrollen
beräknas vara på plats till 2021.
Kommunerna kommer antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under
senare delen av 2020. Eftersom det är brådskande att få igenom de nu föreslagna
förändringarna föreslås att en revidering av underlaget för beräkning av
timtaxan, analys av kostnadstäckning samt frågan om efterdebitering hanteras
vid nästa ändringstillfälle.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom
livsmedelsområdet enligt redovisat förslag i bilaga 1, dnr
KS.2020.0460
2. Att taxan börjar gälla från och med 2020-06-18

172

Taxa för offentlig
kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Datum 2020-04-14
Versionsnummer 2.1

173

UNDERRUBRIK

Taxa för kontroll

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

174

Innehåll
Innehåll
Inledande bestämmelser
2
Timavgift
2
Avgift för registrering
3
Årlig kontrollavgift
3
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 3
Höjning eller nedsättning av avgift
4
Avgift exportkontroll
4
Avgift importkontroll
4
Avgiftens erläggande och verkställighet 4
Överklaganden
4
Ikraftträdande
4
Bilaga 1: Riskmodul
5

I
175

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Finspångs kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet,
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats
med stöd av denna lagstiftning. Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas
ur kran till konsument, och
2. snus och tuggtobak.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1.

registrering av anläggning

2.

årlig offentlig kontroll

3.

uppföljande kontroll som inte var planerad

4.

utredning av klagomål

5.

exportkontroll och utfärdande av exportintyg

6.

importkontroll

7.

offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och
miljönämnden efter handläggning.
Timavgift
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 060 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som
anges i taxan.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med
1,5 gånger ordinarie timavgift.
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Indexreglering
6 § De i denna taxa antagna avgifterna ska för varje kalenderår (avgiftsår) höjas med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Avgift för registrering
7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för
1 timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden tilldelat eller beslutat
för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timavgiften.
9 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens
bedömning av anläggningens kontrollbehov.
10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas
med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett
faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och
i förekommande fall enligt 13 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår.
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid,
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.
11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad
och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för
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nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning
och analys av prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden i ett enskilt ärende
besluta ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till
bygg- och miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat
enligt 5 §.

Avgift importkontroll
15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala
avgift till bygg- och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje
land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover
Avgiftens erläggande och verkställighet
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Finspångs kommun genom dess byggoch miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Överklaganden
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den xx juni 2020.
I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in
efter denna dag.
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Bilaga 1: Riskmodul
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om
avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig
kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1
nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med
den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).
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Beräkning av kontrolltiden för livsmedelsverksamheter
Alla livsmedelsverksamheter placeras i riskklasser utifrån ett system framtaget av
Livsmedelsverket. Klassningen består av tre delar: riskmodul, informationsmodul samt
erfarenhetsmodul.
I riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i
livsmedelsanläggningen. Modulen ger en initial kontrolltid som är kopplad till riskmodulen.
Modulen tillämpas inte för matmäklare, importörer, huvudkontor etc. där livsmedel inte
hanteras fysiskt. Dessa verksamheter placeras direkt i riskklass 8.
Det finns ofta behov av ytterligare kontrolltid. Det är viktigt att det finns tid till
informationsrelaterad kontroll, tillexempel märkning. På samtliga livsmedelsanläggningar är
det dessutom viktigt att kontrollera att det finns fungerade spårbarhets- och återkallelserutiner.
Därför ges ett kontrolltidstillägg i informationsmodulen.
Den generella klassningen kompletteras där efter med erfarenheter från den offentliga
kontrollen av anläggningen, med hjälp av erfarenhetsmodulken. I erfarenhetsmodulen bedöms
hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kompletteringen
sker regelbundet när nya erfarenheter av aktuell verksamhet gjorts och resulterar i
användandet av en tidsfaktor.
Riskmodulen
Riskmodulen kan sammanfattas med ”vad gör anläggningen med vad, hur mycket, och för
vem”. I riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i
livsmedelsanläggningen. Riskklassningen baseras på att livsmedelsanläggningen får
riskpoäng utifrån följande tre riskfaktorer:
1. Typ av verksamhet och livsmedel
2. Produktionens storlek
3. Konsumentgrupper
Riskfaktor 1 - Typ av verksamhet och livsmedel
• Högrisk 45 p
• Mellanrisk 35 p
• Lågrisk 15 p
• Mycket låg risk 5 p
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Exempel på typ av verksamhet och livsmedel
Högrisk
Tillagning av rätter från rått kött/rått fjäderfä. Tillagning av mjölkprodukter från
opastöriserad mjölk. Pastörisering. Nedkylning. Tillverkning av vacuumpackad
gravad/rökt fisk. Groddning.
Mellanrisk Tillagning av fiskrätter. Tillverkning av sushi. Kokning av pasta/potatis/ris.
Tillagning av rätter som innehåller ägg/mjölk (pastöriserad). Tillagning av
vegetariska maträtter. Beredning av pastasallad/smörgåstårtor/gräddtårtor.
Återuppvärmning. Varmhållning. Värma förbehandlade produkter, t ex korv,
förstekta hamburgare, köttbullar. Paketering av fisk. Malning av
kött/fisk/fjäderfä. Marinering av kött. Styckning.
Lågrisk
Kylförvaring. Försäljning av kylvaror. Upptining. Försäljning av
mjukglass/kulglass. Transport av kylvaror/kyld mat. Tillverkning av
sylt/saft/marmelad.
Mycket
Bakning av matbröd/kakor. Förvaring/försäljning av
låg risk
frukt/grönsaker/godis/förpackad glass/snacks. Uppvärmning av frysta, färdiga
rätter, t ex paj, pizza., lasagne. Transport av frysvaror/fryst mat. Försäljning av
kosttillskott.
Riskfaktor 2-Produktens storlek/antal årsarbetskrafter
Storlek
Mycket stor
Stor
Mellan
Liten
Mycket liten
(I)
Mycket liten
(II)
Ytterst liten

Risk
Poän
g
55p
45 p

Konsumenter/portioner
per dag

Antal sysselsatta
(årsarbetskrafte
r):

Ton Utgående
per år:

> 250 000
>25 000-250 000

> 30

35 p
25 p
15 p

> 2 500 – 25 000
> 250 – 2 500
> 80 - 250

> 10 - 30
> 3 - 10
>2-3

> 10 000
> 1 000 – 10
000
> 100 – 1 000
> 10 – 100
> 3 - 10

10 p

> 25 - 80

>1-2

>1–3

5p

≤ 25

≤1

≤1

Riskfaktor 3 - Konsumentgrupp (om produktion sker till känslig kundgrupp)
Anläggningar som producerar livsmedel som huvudsakligen är avsedda att konsumeras av
personer som tillhör känsliga konsumentgrupper tilldelas extra riskpoäng. Dessa grupper är
mer utsatta för faror, eftersom de kan få allvarligare symptom och/eller tål lägre doser när det
gäller de mikrobiologiska och kemiska farorna. Känsliga konsumentgrupper tilldelas tio
extrapoäng. (+10 p).
Till de känsliga konsumentgrupperna räknas:
• barn under 5 år (förskola)
• personer med nedsatt immunförsvar (patienter på sjukhus, boende i äldreboende, gravida)
• personer med livsmedelsallergi eller annan överkänslighet mot livsmedel
Exempel på anläggningar som producerar livsmedel avsedda för känsliga konsumentgrupper
är förskolekök, sjukhuskök, kök som tillverkar mat till äldreboende, skolkök som tillagar och
serverar specialmat till allergiska elever och livsmedelsanläggningar som tillverkar livsmedel
7
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för särskilda näringsändamål (”sär-när”). Däremot får inte vattenverk eller mejerier extra
riskpoäng, även om det ingår känsliga personer bland konsumenterna. Restauranger som
serverar enstaka gäster t ex en mjölkfri sås, får inte heller extra riskpoäng.
Beräkning av riskklass
Varje riskfaktor genererar ett antal poäng. Summan av poängen från de tre riskfaktorerna
(riskpoäng) ligger till grund för placering i en riskklass, vilket därefter utgör en del av
bestämningen av kontrolltiden enligt följande tabell:
Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
8

Riskpoäng
≥ 100
90
80
70
60-65
55
40-50
≤ 30

Riskmodulens tid
26
20
14
10
6
4
2
1

Informationsmodulen
En del av kontrollen har som syfte att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av
exempelvis den information som kopplas till respektive produkt. Därför beräknas hur mycket
tid som behövs för att kontrollera detta samt för att kontrollera att det finns fungerande
spårbarhets och återkallelserutiner.
Kontrolltidstillägg ges för kontroll som inte baseras på de faktorer som tas med i riskmodulen
(om det utförs någon form av märkning i livsmedelsanläggningen). Kontrolltidstillägget beror
på i vilken storleksklass (riskfaktor 2) verksamheten klassas i och i vilken omfattning på
anläggningen sker enligt följande:
Orsak till
kontrollbehov vid
anläggningen

Storlek

Kontrolltidstillägg
(timmar)

Exempel på verksamhet

Utformar märkning
samt
märker/förpackar
livsmedel

mycket stor
stor

8

mellan
liten

6

Industri utan huvudkontor
Importör som översätter
märkning
Butik med egen tillverkning
(till exempel matlådor)

mycket liten (I)
mycket liten (II)
ytterst liten

2

Oberoende

*

Utformar märkning
men
märker/förpackar
inte

Huvudkontor
Importörer som tar in
färdigmärkta livsmedel
Matmäklare
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Utformar inte
märkning men
märker/förpackar
livsmedel

mycket stor
stor

4

Mellan
liten

3

mycket liten (I)
mycket liten (II)
ytterst liten

1

Utformar
presentation men
märker/ förpackar
inte livsmedel

Oberoende

1

Fristående restauranger
Cateringverksamhet
E-handel

Utformar
presentation men
märker/förpackar
inte livsmedel
(Dricksvatten)

mycket stor
stor
mellan
liten

1

Dricksvatten-anläggningar

mycket liten(I)
ytterst liten

0

Oberoende

0

Utformar inte
presentation och
märker/förpackar
inte

Legotillverkning
Livsmedelsföretagare som
tillverkar ett livsmedel men
som får färdigt
märkningsunderlag
Butik med egen tillverkning
men med centralt styrd
märkning (grillad kyckling/
bake off bröd)

· Butik med enbart
förpackade livsmedel
· Franchise-restauranger
· Skola med centralt
framtagen matsedel
· Kyl- och fryshus

Erfarenhetsmodulen
I samband med klassningen av en livsmedelsanläggning ska även hänsyn tas till de
erfarenheter myndigheten har fått från den offentliga kontrollen vid anläggningen.
Erfarenhetsmodulen används då nya erfarenheter av livsmedelsföretagarens efterlevnad av
livsmedelslagstiftningens krav gjorts. Livsmedelslagstiftningen ställer krav på att livsmedel
ska vara säkra, att konsumenter inte vilseleds och att råvaror och produkter kan spåras.
Den klassning som skett med hjälp av riskmodulen och informationsmodulen kompletteras
alltså med erfarenheter från tidigare kontroller. Kontrollmyndigheten ska göra en bedömning
av den aktuella verksamhetens kontrollbehov, om den är tillräcklig eller om den ska minska
eller öka. Vid den sammanfattade bedömningen ska erfarenhet från all kontroll, både den
normala och den extra offentliga kontrollen som har gjorts vid anläggningen under aktuell
tidsperiod omfattas.
Detta ger en indelning i 3 olika klasser benämnda A, B och C. Första gången en verksamhet
klassas placeras den i erfarenhetsklass B (normalläget).
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Erfarenhetsklass A: Myndigheten bedömer att anläggningen har så bra förfaranden för att
producera säkra livsmedel att kontrollen och därmed frekvensen kan minskas.
Erfarenhetsklass B: Normalläget. Alla nya livsmedelsanläggningar placeras i erfarenhetsklass
B. Erfarenhetsklass C: Myndigheten bedömer att anläggningen har så stora brister i sina
förfaranden för att producera säkra livsmedel att de inte fungerar i praktiken och inte ger den
effekt som behövs, varför den offentliga kontrollen måste förstärkas.
Erfarenhetsklassens tidsfaktor:
A = Minskad kontroll i förhållande till normalläget - ger en tidsfaktor på 0,5
B = Normalläget - ger en tidsfaktor på 1
C = Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget - ger en tidsfaktor på 1,5
Beräkning av kontrolltid
Utifrån erhållen risk- och erfarenhetsklass (inklusive eventuellt kontrolltidstillägg) så får
anläggningen en årlig kontrolltid. Beräkningen av kontrolltiden sker på följande sätt:
(Riskmodulens tid + Kontrolltidstillägg) * Tidsfaktor = Kontrolltid
Beräkning av årlig kontrollavgift
Den årliga avgiften beräknas genom att multiplicera den kontrolltid som riskklassningen har
gett med den av kommunfullmäktige beslutade timtaxan.
Kontrolltid * Timavgift = Årlig kontrollavgift
Justering av kontrolltid
Det kan uppkomma situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning inte ger
en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att minska eller öka
kontrolltiden.
Kontrolltiden kan då justeras genom att anläggningen kvarstår i den tilldelade riskklassen,
men att kontrolltiden justeras så att den bättre speglar det verkliga kontrollbehovet.
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Kommunstyrelsen

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende
föreningsaktiviteter 2020
Sammanfattning
Finspångs kommun har ett system med olika bidragstyper, med bland annat
aktivitetsbidrag för ideella föreningar (se bilaga).
Detta kommunala bidrag söks retroaktivt för föregående verksamhetsår och
baseras på antal sammankomster som föreningen har haft.
Med anledning av den extraordinära situationen med Corona-virusets framfart
och den allmänna smittspridning som råder i Sverige och i Finspångs kommun
behövs därför åtgärder för att minska smittspridningen samtidigt som föreningar
i kommunen inte ska behöva lida ekonomiskt.
Förvaltningen ser ett behov av att schablonmässigt dela ut aktivitetsbidrag för
2020 utifrån 2019 års utfall med tillhörande indexuppräkning. På så vis kan
kommunens föreningar få det kommunala bidraget och hantera i sin verksamhet
säkert och eventuellt även ställa in aktiviteter utan att för den saken skull förlora
ekonomiskt.
Bidraget betalas enligt gängse ordning under första kvartalet 2021 och kommer
avse sammankomster 2020. Föreningarna kommer inte behöva skicka in
närvarokort som intygar vilka som närvarat på sammankomsterna.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att aktivitetsbidraget för 2020 betalas ut utifrån 2019 års bidragsnivå
med tillhörande indexuppräkning
2. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag
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Kommunstyrelsen

Rapportering av prioriterat uppdrag; Finspångs
skolstruktur, förskola och grundskola
Sammanfattning
Sektor utbildning har fått i uppdrag att se över förskolans och grundskolans
organisation utifrån att kommunfullmäktige 2017 fattade beslut om ett nytt
tillväxtmål för Finspång - att kommunen ska ha 30 000 invånare år 2035.
Befolkningsprognoser visar att både förskola och grundskola kan förvänta sig fler
barn och elever framåt, något som ställer krav på en annan organisation än idag.
Översynen har som syfte att, kopplat till kommunens vision om tillväxtmålet fram
till 2035, ta fram förslag till en organisering av förskola och grundskola i Finspångs
kommun.
Organiseringen ska ge Sektor utbildning möjlighet att i resurseffektiva enheter
erbjuda verksamheter med hög kvalitet och goda resultat.
Förändring/utveckling av förskole- och skolverksamheter i kommunen är en
omfattande process som kommer att fortgå över lång tid.
Arbetsgruppen har arbetat utifrån tanken att skapa en sammanhållen skola med
enheter F-6 resp. 7-9 inom grundskolan där särskolan integreras. Sektorn strävar
också efter att skapa enheter för effektivt resursnyttjande, som t.ex. förskolor med
minst 4 avdelningar, grundskolor med parallella klasser samt att skapa lokaler med
flexibilitet för framtida förändringar i grupper och/eller omvärlden.
Fram till 2024 är prognosen för befolkningsökningen, att förskolan behöver plats
för ca 180 fler barn än idag. Grundskolans F-6 beräknas få ca 140 fler elever och år
7-9 ca 187 fler elever under samma tidsperiod. Utifrån dessa prognoser har sektorn
identifierat behov av utökat antal platser inom såväl förskola som grundskola, dels
prioriterade behov som behöver åtgärdas inom en period om 3 år, dels behov som
kan åtgärdas mer långsiktigt.
De prioriterade områden där åtgärder behöver ske inom 3 år är östra tätorten
(exklusive Lotorp) och särskolan. Arbetsgruppen föreslår att en ny skola för F-6
och grundsärskolan byggs i anslutning till Hårstorps förskola och att
Grosvadsskolan byggs om för kapacitet att ta emot ett ökat antal elever samt 20
elever i särskolan åk 7-10.
Vidare är västra landsbygden – Hällestad prioriterat område där sektorn föreslår
en utbyggnad av Hällestads skola samt nybyggnation av förskola i Hällestad för att
samordna nuvarande verksamheter.
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Ett tredje prioriterat område är en attraktiv gymnasieskola på Bergska skolan
där sektorn föreslår att Bergska gymnasiets skollokaler på Ekmans väg renoveras för
att skapa möjlighet att rymma hela gymnasiet i samma byggnad. Gymnasiesärskolan
kan integreras med övriga gymnasieskolan här, även kulturskolan kan finns i dessa
lokaler och vuxenutbildningen skulle då ha sin verksamhet i Bildningen.
I rapporten redovisas även, utan inbördes rangordning, arbetsgruppens tankar och
förslag till mer långsiktiga förändringar för förskole- och grundskoleverksamhet i
kommunens övriga delar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad, att kostnadsberäkna och
projektera för nedanstående ny- och ombyggnationer:
- nybyggnation på Hårstorp av en 2-parallellig F-6 skola inklusive
grundsärskola 1-6 och träningsskola 1-9,
- ombyggnation av Grosvadsskolan i syfte att kunna ta emot ökat antal
elever samt grundsärskola åk 7-10,
- utbyggnad av Hällestads skola i syfte att kunna ta emot ökat antal elever
samt
- nybyggnation av förskola i Hällestad
-

ombyggnation av Bergska gymnasiets lokaler på Ekmans väg för att göra
det möjligt att rymma hela gymnasiet i samma byggnad och att därmed
skapa en attraktiv gymnasieskola.

2. Att, efter den nu genomförda översynen, avsluta sektor utbildnings
prioriterade uppdrag avseende
- ”Utred och kom med förslag på framtidens förskole- och
grundskoleorganisation”.
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Sammanfattning
Sektor utbildning har fått i uppdrag att se över förskolans och grundskolans organisation
utifrån att kommunfullmäktige 2017 fattade beslut om ett nytt tillväxtmål för Finspång - att
kommunen ska ha 30 000 invånare år 2035.
Befolkningsprognoser visar att både förskola och grundskola kan förvänta sig fler barn och
elever framåt, något som ställer krav på en annan organisation än idag.
Översynen har som syfte att, kopplat till kommunens vision om tillväxtmålet fram till 2035, ta
fram förslag till en organisering av förskola och grundskola i Finspångs kommun.
Organiseringen ska ge Sektor utbildning möjlighet att i resurseffektiva enheter erbjuda
verksamheter med hög kvalitet och goda resultat.
Förändring/utveckling av förskole- och skolverksamheter i kommunen är en omfattande
process som kommer att fortgå över lång tid.
Arbetsgruppen har arbetat utifrån tanken att skapa en sammanhållen skola med enheter F-6
resp. 7-9 inom grundskolan där särskolan integreras. Sektorn strävar också efter att skapa
enheter för effektivt resursnyttjande, som t.ex förskolor med minst 4 avdelningar, grundskolor
med parallella klasser samt att skapa lokaler med flexibilitet för framtida förändringar i
grupper och/eller omvärlden.
Fram till 2024 är prognosen för befolkningsökningen, att förskolan behöver plats för ca 180
fler barn än idag. Grundskolans F-6 beräknas få ca 140 fler elever och år 7-9 ca 187 fler
elever under samma tidsperiod. Utifrån dessa prognoser har sektorn identifierat behov av
utökat antal platser inom såväl förskola som grundskola, dels prioriterade behov som behöver
åtgärdas inom en period om 3 år, dels behov som kan åtgärdas mer långsiktigt.
De prioriterade områden där åtgärder behöver ske inom 3 år är östra tätorten (exklusive
Lotorp) och särskolan. Arbetsgruppen föreslår att en ny skola för F-6 och grundsärskolan
byggs i anslutning till Hårstorps förskola och att Grosvadsskolan byggs om för kapacitet att ta
emot 20 elever i särskolan 7-10.
Vidare är västra landsbygden – Hällestad prioriterat område där sektorn föreslår en
utbyggnad av Hällestad skola samt nybyggnation av förskola i Hällestad för att samordna
nuvarande verksamheter.
Ett tredje prioriterat område är en attraktiv gymnasieskola på Bergska skolan där sektorn
föreslår att Bergska gymnasiets skollokaler på Ekmans väg renoveras för att skapa möjlighet
att rymma hela gymnasiet i samma byggnad. Gymnasiesärskolan kan integreras med övriga
gymnasieskolan här, även kulturskolan kan finns i dessa lokaler och vuxenutbildningen skulle
då ha sin verksamhet i Bildningen.
I rapporten redovisas även, utan inbördes rangordning, arbetsgruppens tankar och förslag till
mer långsiktiga förändringar för förskole- och grundskoleverksamhet i kommunens övriga
delar.
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Inledning
2017 fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt tillväxtmål för Finspång, att kommunen
ska ha 30 000 invånare år 2035.
Tillväxtmålet innebär att Finspång:

präglas av innovation, proaktivitet och mod

är en attraktiv boendeort för hela regionen

har regionens högsta sysselsättningsgrad

har skolor som är bäst i regionen

har universitetsutbildning

är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid

har ett kulturliv som överraskar och underhåller

har en hållbar social utveckling

har en hållbar ekologisk utveckling
Finspångs kommun står som en rad andra kommuner inför en del utmaningar som
verksamheterna i förskola och grundskola påverkas av. Kommunen strävar efter tillväxt och
ser att Sektor utbildning kan bidra till målet att attrahera invånare genom att erbjuda bra
förskolor och skolor. Befolkningsprognoser visar att både förskola och grundskola kan
förvänta sig fler barn och elever framåt, något som ställer krav på en annan organisation än
idag. Utöver dessa förändringar står Sektor utbildning inför ekonomiska utmaningar och
behöver se över organisationen för att skapa en mer resurseffektiv verksamhet, där en större
del av skolpengen går till barn och elevers lärande. Det föreligger även andra förändringar
som påverkar verksamheterna, så som att förskoleklass är obligatorisk, ny timplan i
grundskolan samt svårigheter att rekrytera behörig personal.
I linje med ovanstående tankar har Sektor utbildning fått ett uppdrag att se över förskolans
och grundskolans organisation, då dessa i mångt och mycket hänger ihop.

Syfte
Översynen har som syfte att, kopplat till kommunens vision om tillväxtmålet fram till 2035, ta
fram förslag till en organisering av förskola och grundskola i Finspångs kommun.
Organiseringen ska ge Sektor utbildning möjlighet att i resurseffektiva enheter erbjuda
verksamheter med hög kvalitet och goda resultat.

Metod
I översynen har det ingått att titta på nuvarande organisation och flera faktorer som påverkar
verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
Rapporten presenterar statistik avseende verksamheternas barn- och elevunderlag. Underlag
har även hämtats från andra sektorer inom kommunen och ett sektorövergripande samarbete
har skett för att få ett brett perspektiv i översynen.
Utifrån prognoser för befolkningsökningen har arbetsgruppen identifierat behov av utökat
antal platser inom såväl förskola som grundskola, dels prioriterade behov som behöver
åtgärdas inom en period om 3 år, dels behov som kan åtgärdas mer långsiktigt.
Arbetsgruppen har arbetat utifrån tanken att skapa en sammanhållen skola med enheter F-6
resp. 7-9 inom grundskolan där särskolan integreras. Vi strävar också efter att skapa enheter
för effektivt resursnyttjande, som t.ex förskolor med minst 4 avdelningar, grundskolor med
parallella klasser samt att skapa lokaler med flexibilitet för framtida förändringar i grupper
och/eller omvärlden.
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Arbetsgruppen består av utbildningschef, chef för administration och planering, rektor från
förskola respektive grundskola, utvecklingsstrateg, fastighetsstrateg och utredare.

Ett växande Finspång – ny översiktsplan
Under 2017 togs ett beslut om att Finspångs kommun skulle arbete fram en helt ny
kommunövergripande översiktsplan. En av orsakerna till uppdraget om att ta fram en ny
översiktsplan var näringslivsrådets uppmaning till nytt tillväxtmål.
Det nya målet för Finspång om 30 000 invånare år 2035 innebär en stor befolkningsökning
och därmed ett stort behov av fler bostäder. Tillväxtmålet, tillsammans med ett redan stort
behov av fler bostäder, innebär cirka 4 400 bostäder fram till år 2035. Det innebär ett
byggbehov med cirka 300 bostäder per år under perioden år 2026-2035 vid en linjär
befolkningsökning.
En sådan positiv och snabb utveckling ställer inte enbart krav på Finspångs kommuns
förmåga att möta efterfrågan på bostäder. Det ställer även krav på utveckling av centrala
samhällsfunktioner som vägar och kommunikationsstråk, vatten och avlopp, skolor, vård- och
omsorg och övrig samhällsservice.
Med den stora befolkningsökning som tillväxtmålet innebär kommer det att behövas, stora
investeringar i den kommunala verksamheten. Övergripande räknat kan detta innebära:
 12-14 nya förskolor
 3-6 nya låg- och mellanstadieskolor
 Ny högstadieskola
 Nytt gymnasium
 Flera nya äldreboenden, LSS-boenden samt övriga specialboenden
 Nya vägar, bredband, utbyggt vatten och avlopp, nya gång- och cykelvägar
 Runt 900 fler kommunanställda
Ett sätt att möta denna stora utmaning både avseende bostäder, men även en ökad kommunal
verksamhet, är att ta fram en ny översiktsplan som ska skapa förutsättningar för tillväxten.
En del i arbetet med ny översiktsplan är att ta hänsyn till Agenda 2030 i arbetet. I arbetet med
nya översiktsplanen är det, utöver uppdraget att skapa förutsättningar för 30 000 invånare år
2035, centralt att tillväxten och utvecklingen sker hållbart utifrån ett Agenda 2030 perspektiv.
Den nya översiktsplanen beräknas antas hösten år 2020.
Var kommer Finspång att växa enligt förslaget till ny översiktsplan?
Finspång står inför en tillväxt där nya områden kommer att bli nya, sammanhängande kvarter
där det förutom bostäder också behöver finnas möjlighet till uppförande av lokaler för
förskolor, skolor, vårdboende och annan kommunal och kommersiell service.
Bedömningen är att huvuddelen av befolkningstillväxten fram till 2035 sker inom Finspångs
tätort med omland. Den bedömningen grundar sig bland annat på att de som flyttar till
Finspång oftast flyttar till tätorten, oftast till de östra delarna. Även de som flyttar inom
Finspång väljer i störst utsträckning att flytta till tätorten och vanligen till de östra delarna.
Detta möjliggörs både genom förtätning inom nuvarande tätort men också genom att nya
områden för bostäder, service och verksamhet utpekas. Tätorten blir med dessa nya områden
rundare i formen och de tätortsnära orterna Falla, Butbro och Lotorp kommer att tydligare
knytas ihop med Finspångs tätort. I övriga Finspång kommer troligtvis de orter som redan
idag har både kommersiell och offentlig service växa i första hand. Den nya översiktsplanen
ska skapa förutsättningar för att tillväxten ska kunna ske i hela Finspång.
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En ökande befolkning innebär ett större underlag för service och handel i främst tätorten.
Samtidigt betyder befolkningsökning att kraven på tillgång till samhällsservice i form av
förskolor, skolor samt vård och omsorg ökar. Det innebär att betydande investeringar behöver
ske inom den kommunala verksamheten i hela Finspång.

Nuläge
Organisation av förskola och grundskola i Finspångs
kommun
Förskola
Finspång har sammanlagt 20 kommunala förskolor, se figur 1. Förskolor med samma färg i
figuren, har samma rektor. Antal avdelningar per förskola anges inom parentes. En avdelning
består av 14-25 antal barn. 1 september 2019 fanns totalt 975 barn inskrivna i den kommunala
förskolan.
Figur 1. Kommunala förskolor
Östra

Västra

Centrala
östra

Centrala
västra

Brenäs (1)

Björkhagen (2)

Ängslyckan (4)

Basvägen (3)

Ekesjö (1)

Ljusfallshammar
(1)

Sanden (3)

Finbo (2)

Blåklinten (1)

Skogsgläntan (1)

Hårstorp (6)

Lekeberga (5)

Gullvivan (2)

Kvarnen (1)

Metallen (6)

Stacken (1)

Dunderbacken
(6)

Viggestorp (3)

Lillängen (4)

Högklint (1)
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Grundskola och grundsärskola
Finspång har 11 kommunala skolor med låg- och mellanstadium, två enheter för
grundsärskola (figur 2) samt tre enheter med högstadium (figur 3). Skolor med samma färg
har samma rektor. Antalet elever per 1 september 2019 anges inom parentes per enhet.
Årskurs F-6
Figur 2. Kommunala grundskolor åk F-6

Östra

Västra

Centrala

Björke (26)

Grytgöl
(57)

Nyhem
(185)

Brenäs
(31)

Hällestad
(155)

Viggestorp
(226)

Rejmyre
(74)

Svälthagen
(127)
Storäng
(413)
Högalid
(176)
Lotorp
(152)

Grundsärskolan

Metallen
(32)

Nyhem
(12)
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Årskurs 7-9 (plus åk 6 på Grosvad)
Figur 3. Kommunala grundskolor åk 7-9

Centrala
Grosvad syd
(184)
Grosvad
nord (236)
Nyhem
(260)
Enskilda aktörer
I kommunen finns en fristående grundskola, tre förskolor med enskild huvudman samt en
fristående pedagogisk omsorg. 1 september 2019 var 96 barn placerade i enskild förskola och
38 elever var inskrivna på friskolan.
Cirka 150 elever folkbokförda i Finspång går i grundskola i annan kommun och ca 30 barn
folkbokförda i Finspång är inskrivna i förskola i annan kommun.

Elevunderlag per skolenhet
För att ge en bild av aktuell elevsituation 1 september 2019, har sektorn sammanställt varje
enskild skola och totalt per geografiskt område. Vi har också tittat på utvecklingen fram till
läsåret 24/25 utifrån antal barn som idag är folkbokförda i kommunen, utan hänsyn till
eventuellt skolval, in- eller utflyttning. Sammanställningen redovisas i bilaga 1.

Procentuell fördelning per geografiskt område och
årskurser
Kommunens elever fördelas geografiskt procentuellt på följande sätt:
Årskurs F-6 med totalt 1695 elever per 1 september 2019
Östra centralorten*
47 %
Västra centralorten
33 %
Östra landsbygden
8%
Västra landsbygden
13 %
*Lotorps skola ingår i östra centralorten.
Årskurs 7-9 med totalt 621 elever per 1 september 2019
Grosvadskolan
58 %
Nyhemsskolan
42 %
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Olika metoder för beräkning av
befolkningsutveckling
Framskrivning
Den grund för befolkningsprognoser som Finspångs kommun använder kallas framskrivning.
Beräkningen baseras på nuläget (2018) och genomsnittliga förändringar de senaste sex åren.
Prognosen för 0-åringar bygger på ett antagande, att antalet nyfödda utgör 7,5 procent av
antalet personer i åldersspannet 25-37 år. Snittet för åren 2012-2018 har varit 7,7 procent men
vikande under de tre senaste åren.
Enligt denna modell beräknas total folkmängd
2025: 23 218
2035: 25 174

Tillväxtmål 30 000 invånare år 2035
Jämfört med framskrivningen beräknas att tillväxttakten behöver ökas med 1,4 procentenhet
för alla åldrar från 1 - 50 år för att kommunen ska nå målet 30 000 invånare år 2035
Prognosen för 0-åringarna följer 7,7 procent-regeln som beskrivs i stycket om framskrivning.
Beräkningarna baseras på 2018 års befolkningsutveckling.
Enligt denna modell beräknas total folkmängd
2025: 24 722
2035: 29 940

Utveckling av barn och elevunderlag i
Finspång utifrån de olika beräkningsmodellerna
I figur 4 presenteras övergripande behov av nya platser inom förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola fram till 2023 respektive 2028.
Figur 4. Framtida ökade behov av nya platser

Prognos
framskrivning/tillväxtmål
Behov av

Förskola 87% inskrivningsgrad
Frita 49%
Förskoleklass
Grundskola

Volymökning
[platser]

Volymökning
(platser)

Nya platser
2023

Nya platser
2023

Nya platser
2028

150
202
-12
327

268
340
5
503

232
165
52
505

Nya platser
2028

481 *
323 *
108
905

Framskrivning
Tillväxtmål
* Antal platser är beräknade efter angiven
inskrivningsgrad.
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Framskrivning, prognos förskola
Att göra prognoser av volymen (antalet barn) på förskolan längre än ett fåtal år framåt är
problematiskt eftersom hälften av de barn som kommer gå på förskolan om 3,5 år inte är
födda än.
I Finspång är ca 87 % av barnen i ålder 1- 5 år inskrivna på förskola. Utifrån framskrivning
beräknas antalet barn i förskolan bli 180 fler 2024 jämfört med 2019.
Figur 5. Framskrivning folkmängd barn 1 - 5 år, 2019-2024

1439
1392
1330
1259

2019

1295

1275

2020

2021

2022

2023

2024

Framskrivning, prognos grundskola
Antalet elever på grundskolans F-6 beräknas enligt framskrivningen öka med ca 140 fram till
2024.
Under samma tidsperiod kommer elevantalet på grundskolan 7-9 öka med 187 elever.
Figur 6. Framskrivning folkmängd årskurs F-6 resp 7-9
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Behov av utökade lokaler utifrån
framskrivning
Förskola
Utifrån framskrivning behöver förskolan ha möjlighet att ta emot 180 fler barn fram till 2024.
Befintliga förskolor i kommunen varierar i storlek och utifrån antal inskrivna barn, från 14
barn till 122 barn. Volymen varierar mycket över året. På våren och sommaren har, förutom
alla 1 – 5 åringar, även alla sexåringar rätt till förskola. När skolorna börjar på hösten går
sexåringarna över till förskoleklass och antalet inskrivna barn minskar med nästan 250
individer. Antalet barn ökar därefter succesivt under läsåret för att nå en ny topp sommaren
därpå.
Då det gäller hur många barn som kan vistas i förskolan finns, förutom lokalens ytstorlek,
många aspekter att ta hänsyn till som bland annat ventilation, arbetsformer, barnens ålder.
Vid planering av lokalbehov måste kommunen säkerställa att lokalerna har kapacitet för att
klara de variationer av volymer som förekommer i barngrupperna.

Grundskola
Med utgångspunkt från den procentuella fördelning av elever som gäller per 1 september
2019 skulle elevutvecklingen enligt framskrivningen fördelas på följande sätt:
Årskurs F-6

Enligt framskrivning ökar antalet elever i F-6 med ca 140 fram till 2024.
Östra centralorten*
66 fler elever (47 %)
Västra centralorten
46 fler elever (33 %)
Östra landsbygden
11 fler elever (8 %)
Västra landsbygden
18 fler elever (13 %)
*Lotorp är inkluderad i östra centralorten.
Årskurs 7-9

För årskurs 7-9 anger framskrivningen en ökning på 187 elever fram till 2024
Grosvadskolan
108 fler elever (58 %)
Nyhemsskolan
79 fler elever (42%)
I den sammanställning över aktuell elevsituation/elevutveckling (Bilaga 1) som sektorn gjort,
framgår att flera skolor redan idag har fler elever än vad deras kapacitet medger. En skolas
kapacitet kan begränsas utifrån t.ex antal klassrum, specialsalar, kapacitet i matsal och
fastighetens status bl.a. avseende ventilation.
Det är främst skolor F-6 i centralorten, men även Hällestad/Grytgöl som har fler barn än
skolans kapacitet. Bland annat har sektorn hyrt tillfälliga moduler under en period av tre år för
att lösa situationen på Storängsskolan.

Arbetsgruppens förslag på hur kommunen
kan möta ökat behov av lokaler
Arbetsgruppen har arbetat utifrån nedanstående grundtankar
 att skapa förskoleenheter med minst 4 samlokaliserade avdelningar, för att möjliggöra
goda förutsättningar till samordning och effektivisering
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skapa fler-parallella skolor F-6 resp 7-9
integrerad särskola F-6, 7-9 resp gymnasiet
vid om- eller nybyggnation skapa miljöer som medger flexibilitet för förändringar i
grupper och omvärlden

Förändring/utveckling av förskole- och skolverksamheter i kommunen är en omfattande
process som kommer att fortgå över lång tid. Arbetsgruppen har tagit fram förslag för alla
geografiska områden. I första hand har vi prioriterat de områden som vi anser behöver
förändras/utvecklas inom de närmsta tre åren.
Sektorn har ansvar för att presentera förslag till prioriteringar av övriga områden efter
politiska beslut för de idag prioriterade förslagen.
Där arbetsgruppens förslag innebär ny- eller ombyggnation, har kommunens fastighetsenhet
gjort en förfrågan till kommunens bygg- och miljöenhet avseende byggrätt och
utvecklingsmöjligheter för respektive objekt. Bygg- och miljöenhetens svar redovisas i bilaga
2.
Fastighetsenheten kommer att ta fram ekonomiskt underlag för föreslagna ny- respektive
ombyggnationer.

Prioriterade områden/behov att åtgärdas inom tre år
Östra tätorten (exklusive Lotorp) och Särskolan
I östra centralorten skiljer sig skolstrukturen från övriga kommunen då åk 6 från Storängen
går på Grosvad tillsammans med åk 7-9. Grosvadsskolan behöver enligt
befolkningsframskrivningen kunna ta emot ca 100 fler elever fram till 2024. För att frigöra
lokaler på Grosvad till förmån för åk 7-9 och för att få en gemensam struktur för F-6 behöver
kommunen hitta en lösning som ger utrymme vid annan skola då åk 6 lämnar Grosvad.
Både Storängen och Högalid har överinskrivningar idag. Utifrån den aktuella totala
elevsituationen för åk F-6 i området östra centralorten saknas drygt 100 platser om åk 6
lämnar Grosvad (Lotorp ej inräknat). Enligt framskrivningen beräknas östra centralorten
dessutom öka med ca 66 elever i åk F-6 fram till 2024. Det behövs alltså ca 166 nya
elevplatser i området.
Arbetsgruppen föreslår att en ny F-6 skola byggs i östra tätorten, vilket skulle innebära att åk
F-6 kan fördelas på tre skolor och Grosvad blir renodlad 7-9 skola.
Lotorp/Butbro ingår i centralorten, men arbetsgruppen väljer att inte se Lotorp som ett
alternativ till förskola/skola för centralortens barn/elever.
Särskolan har idag lokaler på Nyhemsskolan och på Metallen (träningsskolan).
Det saknas dock möjlighet att skapa utrymme på Nyhem för träningsskolan, vilket innebär att
integrationen i grundskolan inte kan uppfyllas fullt ut med nuvarande lösning. Vi föreslår att
särskolan år 1-6 integreras i ny skola vid Hårstorp och att Grosvadsskolan byggs om för att
kunna ta emot ett ökat antal elever samt särskolans år 7-10. Särskolans utrymmen behöver
anpassas utifrån dess timplan och behov av specialutrymmen.
Förslag prio 1A
 En ny F-6 skola byggs i anslutning till Hårstorps förskola.
Skolan ska ha kapacitet för 2-parallellig verksamhet samt inkludera särskola för 30
elever i åldersgruppen.
Uppgifter från Bygg- och miljöenheten redovisas i bilaga 2.
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Kostnadsberäkning, se bilaga 3.
Förslag prio 1B
 Ombyggnad av Grosvadsskolan för kapacitet att ta emot ett ökat antal elever samt 20
elever i särskolan år 7-10.
Genom Prio 1A och 1B kan särskolans åk 1-10 lämna Nyhemsskolan som får utrymme att ta
emot fler elever i åk 7-9. Grundsärskolan inklusive träningsskolan blir därmed helt integrerad
med grundskolan.
Västra landsbygden – Hällestad/Grytgöl/Ljusfallshammar
Grytgöls skola har idag 57 elever, lokalerna har kapacitet för 65 elever. Utifrån antal barn som
idag går på skolan, utan hänsyn till eventuellt skolval, in- eller utflyttning kommer elevantalet
att överstiga 65 från år 22/23.
Enligt framskrivningen beräknas västra landsbygden öka med 18 elever fram till 2024.
Förskolorna i området är lokaliserade på olika platser med små enheter som försvårar
samordning och ett effektivt nyttjande. Lokalerna för pedagogisk omsorg i Grytgöl har brister
bl a utifrån miljöaspekter.
För att möta ett större elevunderlag, ge utrymme för Grytgöls ”överskjutande” elever samt för
att resurseffektivt samordna förskola i området anser arbetsgruppen att en utveckling ska ske
vid Hällestad skola.
Förslag prio 2
 Utbyggnad av Hällestad skola med minst tre klassrum.
 Nybyggnation av förskola i Hällestad med minst 4 (helst 6) avdelningar för att
samordna nuvarande verksamheter:
alternativ 1
förskolorna Skogsgläntan och Björkhagen som då kan avvecklas.
alternativ 2
innefattar alternativ 1 samt förskolan i Ljusfallshammar samt enskild verksamhet
Allén
Uppgifter från Bygg- och miljöenheten redovisas i bilaga 2.
Kostnadsberäkning för nybyggnation, se bilaga 3.
En attraktiv gymnasieskola på Bergska skolan
En arbetsgrupp bestående av verksamhetschef, rektorer och strateg har arbetat med att se över
gymnasiet och vuxenutbildningen i Finspång. Gruppens mål är att ha en attraktiv
gymnasieskola med ett bra utbud, en vuxenutbildning som möter de behov som finns i
Finspång och leder till arbete samt en ekonomi i balans.
Förslag prio 3
 Renovering av Bergska gymnasiets skollokaler på Ekmans väg för att skapa möjlighet
att hela gymnasiet ska finnas i samma byggnad. Förslaget baseras på bl.a.
samordningsvinster, skolgård, idrottshall, specialsalar, integreringstanken,
likvärdighet, ekonomiska fördelar.
 Gymnasiesärskolan kan integreras med övriga gymnasieskolan här.
 Kulturskolan kan finns i dessa lokaler.
 Vuxenutbildningen skulle då ha sin verksamhet i Bildningen.
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Övriga förslag - behov att åtgärdas mer långsiktigt
Här redovisas, utan inbördes rangordning, arbetsgruppens tankar och förslag till mer
långsiktiga förändringar för förskole- och grundskoleverksamhet i kommunens övriga delar.
Sektorn har ansvar för fortsatta prioriteringar av dessa efter politiska beslut för de idag
prioriterade förslag som redovisats ovan.
Östra centralorten Lotorp
Lotorp/Butbro är ett tillväxtområde tätt sammankopplat med centralorten där såväl förskola
som skola bör finnas.
En planerad ombyggnation av skolan sköts fram med anledning av att förskolan brann ner
2018. Uppbyggnad av förskola och ombyggnation av skolan i Lotorp finns med kommunens
investeringsplan. Projekt för uppbyggnad av förskolan är påbörjad. Förskolan kommer att
omfatta 6 avdelningar och beräknas stå klar andra kvartalet 2022.
Arbetsgruppen vill inkludera de ca 30 eleverna från Björke skola i Lotorps skola.
Förslag:
 Ombyggnation av Lotorps skola enligt tidigare planering och med utrymme att ta emot
fler elever från närområdet samt elever från Björke skola.
Västra centralorten
Utifrån befolkningsframskrivningen beräknas elevantalet i västra centralorten fram till 2024
öka med 46 elever i åk F-6 och med ca 80 i åk 7–9.
Arbetsgruppens förslag till integrerad grundsärskola på nybyggd F-6 skola vid Hårstorps
förskola samt utbyggnad av Grosvadsskolan för kapacitet att ta emot särskolan 7-10 innebär
att Nyhemsskolans år 7-9 ges utrymme att ta emot fler elever.
Västra centralortens struktur för F-6 skiljer sig från övriga områden, då Svälthagsskolan
endast har elever i år F-3 och eleverna går till Viggestorpsskolan år 4-6. Arbetsgruppen
förespråkar sammanhållen grundskola F-6. Svälthagsskolan har idag långt fler elever än vad
lokalerna medger och antalet överinskrivna elever kan inte rymmas på Viggestorpsskolan i
dess nuvarande utformning. Den totala nuvarande kapaciteten för de tre skolorna för F-6 ger
inte utrymme att ta emot den förväntade elevökningen.
Förskolan inom området har utrymme att ta emot fler barn både på Finbo och på Högklint då
nattomsorgen avvecklats.
Lokalerna på Basvägens förskola, med 3 avdelningar, är i stort behov av upprustning och
föreslås rivas.
Förslag:
 Viggestorpsskolan byggs ut och blir renodlad skola. De tar emot Svälthagens
nuvarande elever (ca 140 st år 2024) och delar av den förväntade elevökningen.
 Svälthagens lokaler förändras till förskola med utrymme för förskolebarn från
Viggestorp men även från Basvägen.
Östra landsbygden
Igelfors
Förskolan i Igelfors (Blåklinten) har vitesbelagts p.g.a. för få sanitetsutrymmen för
barn/personal finns behov av att renovera/utveckla dessa lokaler.
Arbetsgruppen vill inkludera de ca 30 eleverna från Björke skola i Lotorps skola.
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Förslag:
 Elever från Björke skola går till Lotorps skola.
 Förskolan i Igelfors (Blåklinten) renoveras till godtagbar standard och blir kvar på
orten.
Rejmyre/Brenäs
Rejmyre är den största orten utanför Finspångs tätort och arbetsgruppen föreslår att förskola
och skola utvecklas på orten för att samordna och möta behov av fler platser inom
verksamheterna. Utifrån framskrivningen beräknas elevantalet i området östra landsbygden
öka med 11 elever.
Med nuvarande kapacitet har Rejmyre skola utrymme att ta emot de ca 30 elever som idag går
på Brenäs skola (F-6). För att möta elevökningen behöver skolan byggas ut.
För att effektivisera och samordna de två befintliga förskolorna i Rejmyre behöver de
samlokaliseras (även med tanke på driftskostnader) då de ligger geografiskt en bit från
varandra och har 1 respektive 2 avdelningar. En av förskolorna är beläget i en modul i
anslutning till skolan. Förskolan i Rejmyre hade 47 barn inskrivna 1 september 2019 och
Brenäs hade 14 barn inskrivna.
Förslag:
alternativ 1
 Skolan i Rejmyre byggs om för att möta ökat antal elever och för att möjliggöra
samlokalisering av de båda förskoleenheterna
 Elever från Brenäs erbjuds plats på skolan i Rejmyre
 Förskolans verksamhet i Brenäs behålls
alternativ 2
 Innefattar de två första punkterna i alternativ 1 samt
 Förskolebarnen i Brenäs erbjuds plats i förskola i Rejmyre
En kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning behövs för de två olika alternativen.
Vad innebär det för förskolan om skoldelen läggs ner, öppettider för en grupp på 14
elever, kostnader för skolmåltider, lokalvård m.m.
Ett tänkbart scenario är, att familjer med barn i Brenäs skola kommer att välja skola i
Katrineholm istället för erbjuden plats i Rejmyre, vilka kostnader för interkommunal
ersättning skulle detta innebära?
Uppgifter från Bygg- och miljöenheten redovisas i bilaga 2.
Ekesjö
Eleverna i Ekesjö går i grundskola (F-9) i Vingåker, i Ekesjö finns förskola och fritis. Sektor
utbildning förnyar samverkansavtalet med Vingåkers kommun, där föreslås att
fritidsverksamheten för Ekesjöbarnen erbjuds i anslutning till skolan i Vingåker.
Förskolan i Ekesjö hade 19 barn inskrivna 1 september 2019.
Förslag:
 Förskolan i Ekesjö behålls.
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Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Aktuell elevsituation/elevutveckling
PM angående byggrätter och utvecklingsmöjligheter på tre skolor
Kostnadsberäkning nybyggnation
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Bilaga 1 Översyn Finspångs skolstruktur

Aktuell elevsituationen på varje enskild skola och totalt per geografiskt område samt
utvecklingen fram till läsåret 24/25 utifrån antal barn som idag är folkbokförda i kommunen,
utan hänsyn till ev skolval eller in- eller utflyttning.

Centralorten Öster
Elev-

ÅK
6

ÅK 7

ÅK
8

ÅK 9

59
53
67
64
90
78

131
112
113
131
128
160

125
131
112
113
131
128

105
125
131
112
113
131

Fklass

ÅK 1

ÅK 2

ÅK 3

ÅK 4

ÅK 5

61
75
85
58
58
63

78
61
75
85
58
58

90
78
61
75
85
58

64
90
78
61
75
85

67
64
90
78
61
75

53
67
64
90
78
61

Fklass

ÅK 1

ÅK 2

ÅK 3

ÅK 4

ÅK 5

ÅK 6

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

23
25
25
25
25
25

27
23
25
25
25
25

26
27
23
25
25
25

26
26
27
23
25
25

25
26
26
27
23
25

25
25
26
26
27
23

24
25
25
26
26
27

LOTORP

Fklass

ÅK
1

ÅK
2

ÅK
3

ÅK
4

ÅK
5

ÅK
6

19
22
16
20
20
22

27
19
22
16
20
20

23
27
19
22
16
20

22
23
27
19
22
16

22
22
23
27
19
22

22
22
22
23
27
19

17
22
22
22
23
27

GROSVAD

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

STORÄNGEN

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

HÖGALID

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

420
421
423
420
462
497

450
450
450
450
450
450

30
29
27
30
-12
-47

ElevTOT kapacitet Nyttjande

ÅK 6

413
435
453
447
415
400

400
400
400
400
400
400

-13
-35
-53
-47
-15
0

Elev-

ÖSTRA CENTRALT F- 6
exkl Lotorp

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

TOTALT kapacitet Nyttjande

Elev-

TOT kapacitet Nyttjande

176
177
177
177
176
175

175
175
175
175
175
175

-1
-2
-2
-2
-1
0

ElevTOT kapacitet Nyttjande

152
157
151
149
147
146

175
175
175
175
175
175

23
18
24
26
28
29

Nyttjand

TOT kapacitet e

648
665
697
688
681
653

575
575
575
575
575
575

-73
-90
-122
-113
-106
-78

1
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Bilaga 1 Översyn Finspångs skolstruktur

Aktuell elevsituationen på varje enskild skola och totalt per geografiskt område samt
utvecklingen fram till läsåret 24/25 utifrån antal barn som idag är folkbokförda i kommunen,
utan hänsyn till ev skolval eller in- eller utflyttning.

Centralorten Väster
NYHEM 7-9

ÅK 7 ÅK 8 ÅK 9

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

95
106
106
124
105
115

79
95
99
106
120
105

TOT

86
79
95
99
106
120

260
280
300
329
331
340

Elevkapacite Nyttj
t ande
364 104
364
84
364
64
364
35
364
33
364
24

ElevNYHEM F-6

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

VIGGESTORP

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

SVÄLTHAGEN

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

F-klass ÅK 1 ÅK 2

21
13
25
19
23
20

25
21
13
25
19
23

ÅK 3

26
25
21
13
25
19

ÅK 4 ÅK 5 ÅK 6

23
26
25
21
13
25

37
23
26
25
21
13

30
37
23
26
25
21

23
30
37
23
26
25

TOT kapacitet Nyttjande

185
175
170
152
152
146

F-klass

ÅK
1

ÅK
2

ÅK 3

ÅK 4

ÅK
5

ÅK
6

22
21
14
21
19
19

23
22
21
15
21
19

21
23
22
21
15
21

28
21
23
22
21
15

55
53
58
57
53
54

46
55
53
58
57
53

45
46
55
53
58
57

F-klass

ÅK
1

ÅK
2

ÅK 3

31
33
40
40
29
26

34
31
33
40
40
29

37
34
31
33
40
40

25
37
34
31
33
40

175
175
175
175
175
175

-10
0
5
23
23
29

ElevTOT kapacitet Nyttjande

240
241
246
247
244
238

264
264
264
264
264
264

24
23
18
17
20
26

ElevTOT kapacitet Nyttjande

127
135
138
144
142
135

104
104
104
104
104
104

-23
-31
-34
-40
-38
-31

Elevkapa Nyttj
VÄSTRA
CENTRALT F-6 TOTALT citet ande
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

552
551
554
543
538
519

543
543
543
543
543
543

-9
-8
-11
0
5
24

2
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Bilaga 1 Översyn Finspångs skolstruktur

Aktuell elevsituationen på varje enskild skola och totalt per geografiskt område samt
utvecklingen fram till läsåret 24/25 utifrån antal barn som idag är folkbokförda i kommunen,
utan hänsyn till ev skolval eller in- eller utflyttning.

Östra delen landsbygd
REJMYRE

Fklass

ÅK
1

ÅK
2

ÅK
3

ÅK
4

ÅK
5

ÅK
6

10
17
11
8
9
13

8
10
17
11
8
9

18
8
10
17
11
8

9
18
8
10
17
11

10
9
18
8
10
17

9
10
9
18
8
10

10
9
10
9
18
8

Fklass

ÅK
1

ÅK
2

ÅK
3

ÅK
4

ÅK
5

ÅK
6

5
2
4
5
4
2

5
5
2
4
5
4

4
5
5
2
4
5

6
4
5
5
2
4

3
6
4
5
5
2

5
3
6
4
5
5

3
5
3
6
4
5

Fklass

ÅK
1

ÅK
2

ÅK
3

ÅK
4

ÅK
5

ÅK
6

4
4
7
7
8
5

1
4
4
7
7
8

3
1
4
4
7
7

7
3
1
4
4
7

3
7
3
1
4
4

4
3
7
3
1
4

4
4
3
7
3
1

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

BRENÄS

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

BJÖRKE

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

ElevTOT kapacitet Nyttjande

74
81
83
81
81
76

110
110
110
110
110
110

36
29
27
29
29
34

ElevTOT kapacitet Nyttjande

31
30
29
31
29
27

50
50
50
50
50
50

19
20
21
19
21
23

ElevTOT kapacitet Nyttjande

26
26
29
33
34
36

50
50
50
50
50
50

24
24
21
17
16
14

ElevÖSTRA TOT

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

TOT kapacitet Nyttjande

283
294
292
294
291
285

385
385
385
385
385
385

102
91
93
91
94
100

3
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Bilaga 1 Översyn Finspångs skolstruktur

Aktuell elevsituationen på varje enskild skola och totalt per geografiskt område samt
utvecklingen fram till läsåret 24/25 utifrån antal barn som idag är folkbokförda i kommunen,
utan hänsyn till ev skolval eller in- eller utflyttning.

Västra delen landsbygd
HÄLLESTAD

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

GRYTGÖL

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

VÄSTRA
TOT

19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25

Fklass

ÅK
1

ÅK
2

ÅK
3

ÅK
4

ÅK
5

ÅK
6

28
23
21
24
20
23

26
28
23
21
24
20

21
26
28
23
21
24

20
21
26
28
23
21

20
20
21
26
28
23

21
20
20
21
26
28

19
21
20
20
21
26

Fklass

ÅK
1

ÅK
2

ÅK
3

ÅK
4

ÅK
5

ÅK
6

7
12
14
17
6
16

13
7
12
14
17
6

7
13
7
12
14
17

5
7
13
7
12
14

8
5
7
13
7
12

7
8
5
7
13
7

10
7
8
5
7
13

ElevTOT kapacitet Nyttjande

155
159
159
163
163
165

175
175
175
175
175
175

20
16
16
12
12
10

ElevTOT kapacitet Nyttjande

57
59
66
75
76
85

65
65
65
65
65
65

8
6
-1
-10
-11
-20

ElevTOT kapacitet Nyttjande

212
218
225
238
239
250

240
240
240
240
240
240

28
22
15
2
1
-10

4
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Bilaga 2 Översyn Finspångs skolstruktur
PM angående byggrätter och utvecklingsmöjligheter på tre skolor

En fråga ställdes generellt till Bygg- och miljöenheten om skolors utvecklingsmöjligheter för
utbyggnad.
Hällestad skola, Kulla 1:13:
Skolan ligger utom detaljplanerat område och en viss begränsad utbyggnad är möjlig. Det är
många parametrar att ta hänsyn till inför eventuell utbyggnad bland annat ser vi:
lämpligheten på platsen i förhållandet till: trafikmängd till och från skolan, tillfartsväg,
utrymme på skolgård/friyta, närhet till befintlig sträckning av RV 51/buller. Vi på bygglov
rekommenderar planläggning för att utreda utvecklingsmöjligheterna på den aktuella platsen
och tillskapa en byggrätt på fasigheten. Inom Hällestad finns utpekade utbyggnadsområden
enligt antagen ÖP 2011, där det föreslås att bebyggelsen förtätas med bostäder till exempel
söder om skolan.
Rejmyre skola, Rejmyre 1:258
Skolan ligger inom detaljplanerat område (byggnadsplan från 1962, A-ändamål dvs allmänt
ändamål så som skola eller annan kommunal/regional eller statlig verksamhet) och en
utbyggnad är möjlig. Ingen byggrätt är satt utan man får bebygga fastigheten utefter vad som
är lämpligt med den verksamhet man ämnar bedriva, dvs ta hänsyn till friyta/skolgård och de
planbestämmelser som är satta. På fastigheten gäller att man får bygga två våningar och den
prickade marken som är ganska omfattande, begränsar ytan man kan bygga på.
Hårstorp skola, Hårstorp 3:262
Skolan ligger inom detaljplanerat område (stadsplan från 1974, A-ändamål dvs allmänt
ändamål så som skola eller annan kommunal/regional eller statlig verksamhet) och en
utbyggnad är möjlig. Ingen byggrätt är satt utan man får bebygga fastigheten utefter vad som
är lämpligt med den verksamhet man ämnar bedriva, dvs ta hänsyn till friyta/skolgård och de
planbestämmelser som är satta. På fastigheten gäller att man får bygga till en byggnadshöjd på
5,0 meter och den prickade marken begränsar ytan man kan bygga på.

Slutsats
Gällande alla tre skolor men främst gällande Hällestadsskolan eventuella utbyggnad.
Sammanställningen är rent generell. För att få fram en mer klar bild över
utvecklingsmöjligheterna behöver vi ta del av framarbetade förslag för utbyggnad eller helst
bygglovsansökan för att granska och kunna ge ett beslut som garanterar en utbyggnad.
För Hällestadsskolan är läget ännu mer ovisst. Där har vi angett att begränsad utbyggnad är
möjlig. Där rekommenderar/förordar vi planläggning för att helt utreda
utvecklingsmöjligheterna. Vi kan även utreda mer detaljer med ett förhandsbesked.
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Bilaga 3 Översyn Finspångs skolstruktur
Kostnadsberäkning

Nybyggnation av skola F-6, Hårstorp samt förskola, Hällestad
I rapporten översyn Finspångs skolstruktur är arbetsgruppens Förslag prio 1A, att bygga en
ny F-6 skola i anslutning till Hårstorps förskola. Skolan ska ha kapacitet för 2-parallellig
verksamhet samt inkludera särskola för 30 elever i åldersgruppen.
Arbetsgruppens Förslag prio 2 är, att bygga ny förskola med 4-6 avdelningar i Hällestad.
En ekonomisk kalkyl för nybyggnation varierar för varje enskilt objekt och bygger på
detaljerade uppgifter kring aktuell byggnation. För en nybyggd skola samt förskola kan vi i
dagsläget som jämförelse använda slutredovisningen (2018-08-29) för nybyggnation av
Lillängens förskola. Lillängens yta är 1153m2.
För Lillängen budgeterades investeringskostnaden till 41 000 000 kr. Total kostnad uppgick
till 38 67 739 kr, vilket ger en kvadratmeterkostnad om ca 33 544kr. Då ingick kostnad för
rivning av tidigare fastighet på marken, men medel avsatta för trafikåtgärder (1 000 000 kr)
ingick inte.
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