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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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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.

Justerandes signatur
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
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.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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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Datum
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Diarienummer

RÖG-

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

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

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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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 2020-07-01
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
3. Att paragrafen justeras omedelbart
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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.

2
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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.

4
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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).

5
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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

6
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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

28

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

8

Huvudkontor
Importörer som tar in
färdigmärkta livsmedel
Matmäklare

29

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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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
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.
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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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
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 2020-07-01

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte
-----
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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 föreningar kan välja att ansöka enligt ordinarie ordning för aktiviteter
2020 om dessa skulle motsvara en högre nivå än 2019
3. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
4. Att paragrafen justeras omedelbart

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

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-05-19

2020-§ 216

Dnr: KS.2020.0472

4 (37)

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende
föreningsaktiviteter 2020
Sammanfattning
Finspångs kommun har ett system med olika bidragstyper, med bland annat
aktivitetsbidrag för ideella föreningar.
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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att aktivitetsbidraget för 2020 betalas ut utifrån 2019 års bidragsnivå
med tillhörande indexuppräkning
2. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte
-----
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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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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.
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.
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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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
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
2. 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.
3. Att, efter den nu genomförda översynen, avsluta sektor utbildnings
prioriterade uppdrag avseende
- ”Utred och kom med förslag på framtidens förskole- och
grundskoleorganisation”.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte
-----
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ÖVERSYN

FINSPÅNGS

SKOLSTRUKTUR

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.
3
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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
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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.

13

72

ÖVERSYN

FINSPÅNGS

SKOLSTRUKTUR

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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Malin Eriksson

2020-05-08
Dnr KS.2020.0518

1 (3)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2020
Sammanfattning
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr.
Prognosen för helåret visar ett negativt resultat om 25,2 mnkr, en avvikelse med
38,7 mnkr.
En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den
rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger
ett scenario istället för en prognos. Med anledning av pandemin beslutade den
politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett lokalt stödpaket till
näringslivet. Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020 och
sjuklönerna för mars månad har kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8
mnkr föregående år.
Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott i jämförelse
med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård
och omsorg och samhällsbyggnad. Sektor social omsorg prognostiserar den
största avvikelsen, 12 procent högre nettokostnader än budgeterat vilket
motsvarar ett underskott om 27,2 mnkr. För sektor vård och omsorg är
avvikelsen 4 procent, för sektor utbildning är avvikelsen 3 procent och för
samhällsbyggnad är avvikelsen 2 procent.
Inom sektor social omsorg prognostiseras det största underskottet, 9,7 mnkr, för
köpta platser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Underskottet är dock mindre än befarat då
antalet ärenden har minskat sedan årets ingång. Köpta platser är väsentligt dyrare
än de platser som drivs i egen regi. Placeringar vuxna redovisar en avvikelse om
5,0 mnkr. En ökning av antalet placeringar enligt lag om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak
till denna avvikelse. Andra verksamheter som redovisar större underskott är
försörjningsstöd, 5,0 mnkr, personlig assistans enligt LSS och
socialförsäkringsbalken (SFB), 4,3 mnkr, och boende samt boendestöd enligt
LSS/SoL, 3,6 mnkr. Underskottet för personlig assistans beror på att
schablonersättningen från Försäkringskassan inte täcker den kommunala
lönekostnaden. Flera åtgärder pågår för att minska underskotten, bland annat
arbetas det aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa
placeringar. Då kommunens boenden är fullbelagda förutsätter det att utbyggnad
och nybyggnad kommer till stånd inom en snar framtid för att kunna minska
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kostnaderna. Inom personlig assistans har man skapat en egen bemanningsgrupp
för att kunna optimera bemanningen.
Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om
11,8 mnkr. Särskilt boende förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 9,8
mnkr, hemtjänst underskott om 2,6 mnkr, hälso- och sjukvårdsorganisationen
underskott om 2,6 mnkr. Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret
redovisar båda överskott om totalt 3,2 mnkr. Inom särskilt boende ingår en ny
enhet som skapats för att ta emot smittade personer med det nya coronaviruset.
Hela den beräknade kostnaden för enheten, 2,5 mnkr blir ett underskott då
enheten inte fanns med i budget. Särskilt boende fick också lägre
budgettilldelning än föregående år och har inte lyckats minska sina
personalkostnader tillräckligt för att klara av den nya nivån. Underskottet inom
hemtjänsten beror till stor del på personalkostnader. Åtgärder pågår för att få en
effektivare bemanning inom särskilt boende och en effektivare fördelning av
personal inom hemtjänsten för att nå budgeterad nivå.
Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 15,2
mnkr, varav grundskola 2,2 mnkr, förskola 6,6 mnkr och gymnasiet 6,4 mnkr.
De prognostiserade underskotten var kända redan i budgetarbetet vid årets
början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att
redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Varje
chefsområde har fått ett uppdrag som innebär en kontinuerlig översyn av
organisation och bemanning i varje läge och översyn av alla former av
omkostnader. Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att
lämna förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har
tagits fram som kommer att behandlas i kommunledningsgruppen.
Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, varav
transportservice står för det största underskottet om 1,8 mnkr. Transportservice
påverkas i stor utsträckning av coronautbrottet som vilket gett minskad
efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor.
Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt social omsorg med 50
procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av
transportservice totala intäkter.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, 10,9 mnkr, vilket främst
härrör till kapitalkostnader för nya investeringar. Flera investeringsprojekt
kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast resultatet under del av
året. Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel
personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, visar ett förväntat överskott om
2,6 mnkr. Finans prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr. Prognosen för skatter
och statsbidrag visar ett överskott mot budget. Överskottet är nettoeffekten av
minskade skatteintäkter och ökade generella statsbidrag. Prognosen för
pensionsmedelsportföljen visar ett underskott. Från och med 2019 ska
kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för
anskaffningsvärde, vilket skapar stor variation i redovisningen mellan åren.
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Under mars och april har börsen fallit och värdet för kommunens
pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att godkänna tertialrapport 1, 2020
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
2. Att paragrafen justeras omedelbart
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Sammanfattning
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr. Prognosen för helåret visar
ett negativt resultat om 25,2 mnkr, en avvikelse med 38,7 mnkr.
En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den rådande pandemin
pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. Sveriges kommuner och regioner (SKR)
bedömer läget som så osäkert att de ger ett scenario istället för en prognos.
Med anledning av pandemin beslutade den politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett
lokalt stödpaket till näringslivet. Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020 och
sjuklönerna för mars månad har kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8 mnkr föregående år.
Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott i jämförelse med budget.
Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård och omsorg och
samhällsbyggnad. Sektor social omsorg prognostiserar den största avvikelsen, 12 procent högre
nettokostnader än budgeterat vilket motsvarar ett underskott om 27,2 mnkr. För sektor vård och
omsorg är avvikelsen 4 procent, för sektor utbildning är avvikelsen 3 procent och för
samhällsbyggnad är avvikelsen 2 procent.
Inom sektor social omsorg prognostiseras det största underskottet, 9,7 mnkr, för köpta platser med
stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).
Underskottet är dock mindre än befarat då antalet ärenden har minskat sedan årets ingång. Köpta
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi. Placeringar vuxna redovisar en
avvikelse om 5,0 mnkr. En ökning av antalet placeringar enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak till denna avvikelse. Andra
verksamheter som redovisar större underskott är försörjningsstöd, 5,0 mnkr, personlig assistans
enligt LSS och socialförsäkringsbalken (SFB), 4,3 mnkr, och boende samt boendestöd enligt LSS/SoL,
3,6 mnkr. Underskottet för personlig assistans beror på att schablonersättningen från
Försäkringskassan inte täcker den kommunala lönekostnaden. Flera åtgärder pågår för att minska
underskotten, bland annat arbetas det aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av
externa placeringar. Då kommunens boenden är fullbelagda förutsätter det att utbyggnad och
nybyggnad kommer till stånd inom en snar framtid för att kunna minska kostnaderna. Inom personlig
assistans har man skapat en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen.
Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 11,8 mnkr. Särskilt
boende förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 9,8 mnkr, hemtjänst underskott om
2,6 mnkr, hälso- och sjukvårdsorganisationen underskott om 2,6 mnkr. Vård och omsorg centralt
och myndighetskontoret redovisar båda överskott om totalt 3,2 mnkr. Inom särskilt boende ingår en
ny enhet som skapats för att ta emot smittade personer med det nya coronaviruset. Hela den
beräknade kostnaden för enheten, 2,5 mnkr blir ett underskott då enheten inte fanns med i budget.
Särskilt boende fick också lägre budgettilldelning än föregående år och har inte lyckats minska sina
personalkostnader tillräckligt för att klara av den nya nivån. Underskottet inom hemtjänsten beror till
stor del på personalkostnader. Åtgärder pågår för att få en effektivare bemanning inom särskilt
boende och en effektivare fördelning av personal inom hemtjänsten för att nå budgeterad nivå.
Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 15,2 mnkr, varav grundskola
2,2 mnkr, förskola 6,6 mnkr och gymnasiet 6,4 mnkr. De prognostiserade underskotten var kända
redan i budgetarbetet vid årets början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag
erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Varje chefsområde har
fått ett uppdrag som innebär en kontinuerlig översyn av organisation och bemanning i varje läge och
översyn av alla former av omkostnader. Sektorn fick i början av året ett uppdrag av
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kommunledningen att lämna förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har
tagits fram som kommer att behandlas i kommunledningsgruppen.
Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, varav transportservice står för
det största underskottet om 1,8 mnkr. Transportservice påverkas i stor utsträckning av
coronautbrottet som vilket gett minskad efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och
verksamhetsresor. Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt social omsorg med 50
procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av transportservice totala
intäkter.
Ledningsstaben prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr. En stor anledning är att mycket av det
utvecklingsarbete som var tänkt att ske under året har fått pausas under rådande pandemi.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, 10,9 mnkr, vilket främst härrör till
kapitalkostnader för nya investeringar. Flera investeringsprojekt kommer inte att slutföras under året
eller påverkar endast resultatet under del av året. Prognosen för utvecklings- och omställningspotten,
omställningsmedel personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, visar ett förväntat överskott om
2,6 mnkr.
Finans prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr. Prognosen för skatter och statsbidrag visar ett
överskott mot budget. Överskottet är nettoeffekten av minskade skatteintäkter och ökade generella
statsbidrag. Prognosen för pensionsmedelsportföljen visar ett underskott. Från och med 2019 ska
kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för anskaffningsvärde, vilket
skapar stor variation i redovisningen mellan åren. Under mars och april har börsen fallit och värdet
för kommunens pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona.
Den politiska organisationen prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Även den politiska
verksamheten påverkas av corona. Bland annat är kommunfullmäktiges beredningar vilande från maj
vilket medför lägre sammanträdesersättningar och arvoden. Även kommunstyrelses
sammanträdesersättningar beräknas bli lägre under året som en följd av corona. Kommunstyrelsens
överskott inkluderar också ett överskott avseende medel för oförutsedda behov.
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I pandemins spår
En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge pandemin pågår och när
allt kan förväntas återgå till det vanliga. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som
så osäkert att de ger ett scenario istället för en prognos. Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur
som följd av coronakrisen där tillväxttakten för skatteunderlaget är den lägsta i Sverige på 30 år. För
Finspång innebär beräkningen negativa skatteavräkningar för år 2019 och 2020 med cirka 37 mnkr.
Under mars och april har börsen fallit och värdet för kommunens pensionsplaceringar har sjunkit
avsevärt som följd av corona. Vid bokslutet 2019 redovisades orealiserade vinster med +3,6 mnkr
baserat på då aktuella marknadsvärden.
Utvecklingen i slutet av april visar nu på en negativ värdeutveckling av portföljen med -4,8 mnkr vilket
även har rapporterats månadsvis till kommunstyrelsen i samband med rapportering av riskkontroll.
Som effekt av detta har kommunen under våren minskat andelen aktier och stället placerat i säkrare
värdepapper vilket har inneburit reaförluster med cirka 4 mnkr som påverkar finansenhetens resultat
för 2020.
För att försöka tydliggöra effekter av pandemin, direkta såväl indirekta, kommer ekonomirapporten
innehålla denna rubrik.

Scenario i
stället för
prognos
Lägre
skatteintäkter

Ovisshet

Stöd
näringslivet och
ökad
arbetslöshet

Hur länge och
vilken
omfattning?

Förändrade
volymer
intäkter och
kostnader

Ökade
sjukfrånvaro
och VAB

Stöd till näringslivet
Den politiska ledningen beslutade tidigt under våren om ett lokalt stödpaket. Paket består bland
annat av att kommunen ska vara generös att bevilja anstånd med betalningar till det lokala näringslivet
samt att förkorta betaltider till det lokala näringslivet vid behov.
Finspångs kommun har i dagsläget beviljat anstånd för 11 företag från det lokala näringslivet. Ett
företag har fått tidigare utbetalning samt ett borgensåtagande har beviljats amorteringsfritt.
Stödpaketet innebär idag åtgärder motsvarande 0,3 mnkr.
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Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn
På grund av den rådande pandemin gör vi en övergripande analys av sjukfrånvaron och frånvaro för
vård av barn. Dessa kostnader kommer inte i alla delar att visas i aktiviteterna för corona och därför
lyfter vi dem särskilt under nedanstående rubriker.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % av arbetstid
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
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2020

Sjukfrånvaro i % av arbetstid, per sektor
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

Utbildning

Mars

Februari
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November

Social omsorg
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Augusti
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Juni

Maj

Samhällsbyggnad
2019

September

Ledningsstab

April

Mars

Februari

Januari

0,00

Vård och omsorg
2020

Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020. Vård och omsorg är den sektorn som
har högst sjukfrånvaro, 12,9 % jämfört med 8,6 % föregående år. Antalet anställda som är borta en
dag har ökat med 20% jämfört med mars föregående år. Frånvaro dag 2-14 har ökat med 84 % sedan
föregående år. Dag 15-28 har ökat med 318 % sedan mars föregående år. Det är rimligt att tro att
pandemin har en stor betydelse för förändringen. Detta för att arbetstagaren vid minsta symptom ska
stanna hemma. Det finns flera symptom och arbetstagaren ska vara hemma symptomfri i minst två
dagar.
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För sjukfrånvaron som varit under mars, har sjuklönerna kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8
mnkr föregående år. När sjuklönekostnader ökar kan det ge flera effekter. Bedrivs en verksamhet där
vikarier är nödvändigt blir det en kostnadsökning genom att enheten får sjuklönekostnad och
vikariekostnad. Bedrivs en verksamhet där vikarier inte behövs uppstår en kostnadsminskning då
sjuklönekostnader är lägre än månadslön. Detta kan vi se i prognoserna för de olika sektorerna tex
inom sektor vård och omsorg där vikarie oftast behövs när någon blir sjuk och därmed uppstår en
ökad kostnad. Sektor vård och omsorg har ökat sina sjuklönekostnader med 0,7 mnkr jämfört med
mars föregående år. Sektorn har stora behov av vikarier vid frånvaro vilket ger en stor
kostnadsökning.
Sektor utbildning har ökat sina sjuklönekostnader med 0,9 mnkr. Sektor utbildning gör bedömningen
att Coronapandemins påverkan på sektorns ekonomi är hittills relativt liten. I förskolan har antalet
frånvarande barn medfört att antalet vikarier kunnat hållas nere. I grundskolan har problemen med
personalfrånvaro, i vissa lägen, inte kunnat lösas utan att vikarietillsättningarna ökat. Inom gymnasiet,
där merparten av undervisningen skett på distans, har personalfrånvaron inte varit högre än normalt.
Inom sektor samhällsbyggnad ses inte någon ökning av sjukfrånvaron för mars. Inom sektor social
omsorg är ökningen inte lika stor som inom vård och omsorg. För ledningsstaben har sjukfrånvaron
ökat till 9,19% jämfört med 4,18% förra året och många uppdrag är svåra att ersätta med vikarier vid
frånvaro varför personalkostnaderna blir lägre.

Vård av barn
Pandemin påverkar även frånvaron för vård av sjukt barn. Vi ser att antalet tillfällen för VAB har ökat
jämfört med 2019 (jmf månad mars) med 12 %. En ökad frånvaro för VAB innebär inte en
kostnadsökning av personalkostnader men det blir en ökad administration vid behov av vikarier vilket
innebär en ökad belastning för bemanningscentralen.
Om vård av sjukt barn ökar för Finspångs kommuns medborgare kommer barnens närvaro på
förskola, skola och fritidshem att minska. Sektor utbildning kan se en minskad närvaro inom förskola,
skola och fritidshem.
Minskade volymerna inom sektor utbildning innebär även minskade intäkter för sektor
samhällsbyggnad för tex förskole- och skolluncher.

Aktiviteter för corona
För att kunna mäta effekterna av coronakrisen har kommunen skapat särskilda aktiviteter i
bokföringen för att särredovisa kostnaderna. Sjukfrånvaron ingår till största delen inte i dessa då det
är svårt att avgöra vad som beror på coronakrisen och vad som är ordinarie frånvaro.
Kostnadseffekterna av coronakrisen delas in i interna omflyttningar och externa kostnadsökningar
och redovisas sektorsvis.
Den sektor som redovisar Folkhälsomyndighetens hantering av utbrottet av corona har redan
märkbart påverkat sektor samhällsbyggnads ekonomi. Det gäller främst bortfall av intäkter med också
utökade kostnader i form av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera.
Summan av de minskade intäkter är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona
är en intern omfördelning där minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade
kostnader för köpande sektorer. Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel
prognostiseras mindre intäkter inom alkohol- och tobakhandläggning samt förskjutning av tillsynen
inom miljöbalken. Den totala prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett underskott på 2 mnkr.
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Tabell över interna omflyttningar av intäkter och kostnader på grund av corona (aktivitet 998).
Sektor
Utfall
Prognos
Tkr
Intäkter
Kostnader
Intäkter
Kostnader
Politisk organisation
Ledningsstab
22
66
Social omsorg
Samhällsbyggnad
-2 450
Utbildning
Vård och omsorg
Kommungemensamma
kostnader
Finansenheten
SUMMA
22
-2 450
66
Tabell över minskade intäkter och utökade kostnader på grund av corona (aktivitet 999).
Sektor
Utfall
Prognos
Tkr
Intäkter
Kostnader
Intäkter
Kostnader
Politisk organisation
Ledningsstab
18
54
Social omsorg
Samhällsbyggnad
22
-575
Utbildning
48
48
Vård och omsorg
6
3 567
Kommungemensamma
kostnader
Finansenheten
SUMMA
94
-575
3 669
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Kommuntotal
Resultaträkning kommun
Totalt, tkr

Årsbudget Ack utfall Ack utfall i Bokslut fg

intäkter (+), kostnader (-)
Verksamhetens intäkter

244 412

73 941

-1 534 365

-478 261

-57 118

-17 268

-1 347 071

-421 588

1 038 735
325 195

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

% av budget

år

30%

268 667

Prognos Avvikelse

246 516

2 104

31% -1 531 959 -1 579 111

-44 746

30%

-52 575

-54 259

2 859

31% -1 315 867 -1 386 854

-39 783

347 539

33%

-35 750

109 517

34%

303 948

365 545

40 350

16 859

35 469

210%

10 790

-18 324

-35 183

24 107

2 118

9%

26 986

18 398

-5 709

-27 389

-7 956

29%

-24 732

-25 243

2 146

13 577

29 631

218%

13 044

-25 169

-38 746

13 577

29 631

218%

13 044

-25 169

-38 746

1 022 708 1 002 985

Extraordinära poster (netto)
Årets resultat

Resultatrapport kommun
Totalt, tkr

Årsbudget

Ack utfall Ack utfall i Bokslut fg

intäkter (+), kostnader (-)

% av

år

Prognos Avvikelse

215 705

68 544

årsbudget
32%

216 661

217 305

1 600

42 908

13 205

31%

41 999

43 120

212

Hyror och arrenden

147 722

48 813

33%

144 495

148 100

378

Bidrag

132 070

42 181

32%

157 445

132 980

910

Övriga intäkter

293 361

92 799

32%

289 330

289 676

-3 685

SUMMA INTÄKTER

831 766

265 541

32%

849 931

831 181

-586

-1 362 559

-413 634

30% -1 321 991 -1 349 054

13 505

-12 121

-3 164

26%

-13 561

-12 104

17

Lokal/driftkostnader

-223 622

-72 806

33%

-233 714

-225 669

-2 047

Diverse tjänster

-130 146

-35 186

27%

-100 416

-126 561

3 586

-50 562

-18 797

37%

-54 084

-54 570

-4 008

-256 134

-79 492

31%

-251 639

-256 003

131

Kost/livsmedel

-62 064

-19 792

32%

-61 469

-62 147

-83

Material och inventarier

-23 450

-9 253

39%

-23 761

-24 117

-666

Fordon/transporter

-36 098

-11 511

32%

-38 611

-35 555

542

Övriga kostnader

-16 689

-6 226

37%

-13 976

-16 569

120

Avskrivningar och intern ränta

-83 438

-23 509

28%

-72 026

-73 751

9 687

1 438 693

457 460

32% 1 348 362 1 379 749

-58 945

-818 189

-235 910

29%

-856 350

-38 161

TOTAL
13 577
29 631
218%
13 044
-25 169
*) I övriga resultatkonton ingår bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

-38 746

Försäljning
Taxor och avgifter

Löner och arvoden inkl PO
Personalrelaterade kostnader

Bidrag och transfereringar
Köp av verksamhet

Övriga resultatkonton*
SUMMA KOSTNADER

8

-836 887
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Sektorer nettoredovisning

Sektorer specifikation intäkter/kostnader
Sektorer, tkr

Årsbudget Ack utfall Ack utfall i Bokslut fg

intäkter (+), kostnader (-)

% av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Intäkter

1 170

412

35%

1 757

1 170

0

Kostnader

-15 409

-4 283

28%

-15 269

-14 509

900

Politisk organisation

-14 239

-3 871

27%

-13 512

-13 339

900

55 750

19 798

36%

57 082

58 385

2 635

Kostnader

-168 351

-53 845

32%

-168 698

-169 087

-736

Ledningsstab

-112 601

-34 047

30%

-111 616

-110 702

1 899

55 705

18 900

34%

77 446

55 990

285

Kostnader

-288 676

-101 796

35%

-321 174

-316 207

-27 531

Social omsorg

-232 971

-82 897

36%

-243 728

-260 217

-27 246

211 933

68 769

32%

210 682

209 578

-2 355

-290 798

-91 977

32%

-285 716

-290 367

431

-78 865

-23 208

29%

-75 035

-80 789

-1 924

Intäkter

Intäkter

Intäkter
Kostnader
Samhällsbyggnad
Intäkter

93 506

22 768

24%

92 692

93 506

0

Kostnader

-648 622

-219 886

34%

-647 005

-663 822

-15 200

Utbildning

-555 116

-197 118

36%

-554 313

-570 316

-15 200

118 257

37 561

32%

118 893

120 714

2 458

Kostnader

-415 435

-137 147

33%

-427 543

-429 667

-14 232

Vård och omsorg

-297 178

-99 586

34%

-308 650

-308 953

-11 775

11 430

3 810

33%

13 339

11 430

0

Kostnader

-47 709

-2 001

4%

-7 983

-36 809

10 900

Kommungemensamma

-36 279

1 809

-5%

5 356

-25 379

10 900

1 688 771

558 940

33% 1 651 134 1 685 390

-3 381

-347 945

-90 391

26%

-340 864

7 081

1 340 826

468 549

35% 1 314 542 1 344 526

3 700

13 577

29 631

Intäkter

Intäkter

kostnader
Intäkter
Kostnader
Finansenheten
Total

9

218%

-336 592
13 044

-25 169

-38 746
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Politisk ledning
Politisk organisation, tkr
intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudge
t

Ack

Bokslut

Utfall Utfall i %

Ack

fg år

Prognos Avvikelse

av
Budget
Intäkter

0

0

0%

0

0

0

Kostnader

4 000

879

22 %

3 467

3 500

500

Kommunfullmäktige

4 000

879

22%

3 467

3 500

500

0

0

0%

0

0

0

Kostnader

1 223

153

12 %

1 289

1 223

0

Revisionen

1 223

153

12%

1 289

1 223

0

-1 170

-412

35 %

-1 241

-1 170

0

Kostnader

3 901

1 299

33 %

3 797

4 001

-100

Överförmyndare

2 731

887

32%

2 556

2 831

-100

0

0

0%

0

0

0

Kostnader

129

38

30 %

216

129

0

Bygg- och miljönämnd

129

38

30%

216

129

0

0

0

0%

-516

0

0

Kostnader

65

7

11 %

1 170

65

0

Valnämnd

65

7

11%

654

65

0

0

0

0%

0

0

0

Kostnader

6 091

1 907

31 %

5 329

5 591

500

Kommunstyrelsen

6 091

1 907

31%

5 329

5 591

500

693

20

3%

108

193

500

693

20

3%

108

193

500

14 239

3 871

27%

13 511

13 339

900

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

varav kommunstyrelsens medel för oförusedda
behov
Kommunstyrelsen
Total
Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt)

0

0

varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader

0

0

Kommentar till prognosen
Kostnader för kommunens politiska ledning innefattar bland annat arvoden och
sammanträdesersättningar för de politiska möten som hålls under året, föreningsbidrag till handikappoch pensionärsföreningar samt kostnader för externa revisorer och granskningar.
Kommunfullmäktige ansvarar även för den årliga hedersuppvakningen till kommunens anställda,
nationaldagsfirandet och eventuella vänortsbesök.
Den politiska verksamheten påverkas även av corona. Kommunfullmäktiges beredningar är
vilande från maj vilket medför lägre sammanträdesersättningar och arvoden. Årets
nationaldagsfirande kommer ske i begränsad form och vårens vänortbesök har fått ställas in, vilket
inkluderas i prognosen vid tertial 1. I år är antalet personer som kommer att få hedersgåva i höst
färre än föregående år vilket medför lägre kostnader än budgeterat. Kommunfullmäktige har
reserverat medel för drift- och kapitalkostnad utifrån investering i nytt högtalar- och röstningssystem,
arbetet beräknas slutföras under året men innebär en förskjutning av drift och kapitalkostnader.
Överförmyndarens verksamhet har i början av året haft personalbyte i samband med
pensionsavgång vilket tillfälligt har medfört ökade lönekostnader i samband med överlämning av
arbetet mellan handläggarna.
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Prognosen för kommunstyrelsen inkluderar ett överskott avseende de medel som
kommunstyrelsen årligen reserverar för oförutsedda behov efter avstämning med kommunstyrelsens
ordförande. Kostnaden för sammanträdesersättningar beräknas bli lägre under året som följd av
corona. Samtidigt har fasta arvoden höjts med 2,5% medan uppräkning av budgetanslaget är 1,4%,
vilket ger ökade arvodeskostnader. Totalt sett en nollprognos för arvoden och ersättningar.

Budget och prognosantaganden
I kommunstyrelsens budget finns avsatta medel för oförutsedda behov som utgör en
osäkerhetsfaktor i prognosarbetet. Vid uppföljningen för tertial 1 görs bedömningen att stor del av
budgeten inte kommer att förbrukas under året.
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Sektor Ledningsstab
Ledningsstab, tkr

Årsbudget

intäkter (-), kostnader (+)

Ack

Ack

utfall utfall i %

Bokslut fg Prognos Avvikelse
år

av
0

0

budget
0%

Kostnader

5 295

1 241

23 %

3 469

4 095

1 200

Kommundirektör

5 295

1 241

23 %

3 418

4 095

1 200

-1 374

-895

65 %

-1 727

-1 374

0

Kostnader

8 344

2 608

31 %

8 950

8 544

-200

Kommunikationsavdelning

6 970

1 713

25 %

7 223

7 170

-200

-295

-316

107 %

-999

-395

100

Kostnader

34 825

10 485

30 %

36 749

34 325

500

Utvecklings-och näringslivsavdelning

34 530

10 169

29 %

35 750

33 930

600

-996

-727

73 %

-813

-996

0

Kostnader

10 334

2 911

28 %

10 036

10 234

100

Bibliotek

9 338

2 184

23 %

9 223

9 238

100

Intäkter

-3 326

-1 837

55 %

-5 070

-3 326

0

Kostnader

19 042

6 351

33 %

20 917

19 042

0

Kulturenhet

15 716

4 514

29 %

15 847

15 716

0

Intäkter

-4 090

-412

10 %

-4 087

-4 090

0

Kostnader

16 032

4 742

30 %

14 783

15 532

500

HR-avdelning

11 942

4 330

36 %

10 696

11 442

500

Intäkter

-8 521

-2 790

33 %

-8 194

-8 556

35

8 521

2 763

32 %

8 488

8 756

-235

0

-27

0%

294

200

-200

-735

-51

7%

-764

-735

0

Kostnader

13 183

2 885

22 %

13 407

13 183

0

Ekonomi- och styrningsavdelning

12 448

2 834

23 %

12 643

12 448

0

-14 773

-4 657

32 %

-13 556

-14 773

0

Kostnader

25 508

8 749

34 %

24 801

25 508

0

Kansliavdelning

10 735

4 092

38 %

11 245

10 735

0

-21 640

-8 114

37 %

-21 924

-24 140

2 500

27 267 11 111

41 %

27 097

29 867

-2 600

5 173

5 727

-100

111 512 110 701

1 900

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Kostnader
Bemanningscentral
Intäkter

Intäkter

Intäkter
Kostnader
IT-avdelning
Total

5 627

2 997

53 %

112 601

34 047

30 %

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt)
Varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader

22
18

-51

0

0

66
54

Kommentar till prognosen
Prognosen för ledningsstabens resultat pekar mot ett överskott på 1,9 mnkr. En stor anledning är
att mycket av det utvecklingsarbete som var tänkt att ske under året har fått pausas under rådande
pandemi. Sektorn har underskott i budgeten på tre enheter med totalt 0,5 mnkr men dessa
underskott hämtas hem på sektorsnivå. På flera håll inom sektorn har vi haft och kommer att ha
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vakanta tjänster som inte besätts med vikarier under rekryteringen, vilket bidrar till att klara
ekonomin. Under året pågår en om- och utflyttning i kommunhuset som medför en del kostnader för
flytthjälp och låsflytt samt mindre åtgärder i cafeterian. Dessa kostnader kan täckas inom sektorns
budgetram.
Kommundirektör överskottet beror på att det råder stor osäkerhet om konsultmedlen kommer
att förbrukas.
Kommunikationsavdelningen har erhållit 0,6 mnkr i statsbidrag för finskt förvaltningsområde
vilket avser hela året, dock befaras ett underskott på kapitalkostnader som inte var kända vid
budgettillfället.
Utveckling- och näringslivsavdelningen visar ett överskott som beror på vakanser och
ledigheter för förtroendeuppdrag i andra kommuner. Varuhemsändningsbidraget prognosticeras att
dubbleras och medför då ett minskat överskott.
Biblioteket genomför färre aktiviteter under rådande omständigheter och räknar därmed att
kostnader på 0,1 mnkr uteblir.
Kulturverksamheten påverkas både vad gäller intäkter och kostnader av corona. Vissa bidrag kan
eventuellt komma att beviljas men det är i nuläget en mycket osäker prognos.
HR Feriearbetare kommer inte att kunna beredas plats fullt ut då minderåriga inte får jobba inom
äldreomsorg, LSS verksamhet samt barnomsorg. Det ger ett beräknat överskott på 0,5 mnkr.
Bemanningscentralens stora avvikelse ligger i personalkostnader med utökad bemanning för att
säkra verksamheten även under högre belastning. Två vakanta tjänster reducerar dock kostnaden
något.
Ekonomi- och styrningsavdelningen prognos är osäker men just nu visar avdelningen ett
nollresultat. Avdelningen har en högre sjukfrånvaro samtidigt som behovet av köpta tjänster ökar.
Enheten har också volymökningar i form av ökat behov av användarlicenser och utökade avtal.
Kansliavdelningen har en stor osäkerhet i sin prognos orsakad av kostnader för lokalvård samt
den pågående omfördelningen av lokaler.
IT-avdelning Utbyte av datorer innebär dubbla leasingkostnader under en period. Det är en
kostnad som inte budgeterats.

Budget och prognosantaganden
HR kostnader för fackliga representanter kommer att fördelas inför T2. Faktureringen till
Valdemarsvik sker med en månads fördröjning.
Bemanningscentralen kommer att tillsätta de vakanta tjänsterna efter sommaren.
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Sektor Social Omsorg
Social omsorg, tkr

Årsbudget

Ack utfall

intäkter (-), kostnader (+)

Ack Utfall i Bokslut fg år

Prognos Avvikelse

% av
årsbudget

Intäkter

-324

-61

19%

-568

-320

-4

Kostnader

28 879

9 403

33%

17 183

29 303

-424

Sektorsledning SO

28 555

9 342

0

16 615

28 983

-428

Intäkter

-5 989

-1 687

28%

-7 185

-5 908

-81

Kostnader

37 642

11 345

30%

42 889

37 882

-240

Individ- och familjeomsorg

31 653

9 658

0

35 704

31 974

-321

Intäkter

-3 275

-672

21%

-3 464

-3 275

0

Kostnader

29 565

11 696

40%

31 788

34 565

-5 000

IFO Försörjningsstöd

26 290

11 023

0

28 324

31 290

-5 000

-204

-136

67%

-450

-322

118

4 204

3 159

75%

6 099

9 322

-5 118

Intäkter
Kostnader
Placeringar vuxna

4 000

3 023

0

5 649

9 000

-5 000

Intäkter

-1 108

-480

43%

-1 368

-1 364

256

Kostnader

31 108

8 936

29%

30 475

31 364

-256

Placeringar BoU

30 000

8 456

0

29 107

30 000

0

Intäkter

-1 194

-305

26%

-903

-1 034

-160

Kostnader

12 972

7 480

58%

21 100

22 527

-9 555

Köpta platser LSS/SoL

11 778

7 175

0

20 197

21 493

-9 715

Intäkter

-6 491

-2 243

35%

-6 559

-6 491

0

Kostnader

68 114

22 786

33%

71 346

71 728

-3 614

Boende samt boendestöd LSS/SoL

61 623

20 542

0

64 787

65 237

-3 614

Intäkter

-1 612

-565

35%

-1 698

-1 612

0

Kostnader

11 800

3 707

31%

11 999

11 700

100
100

Daglig verksamhet LSS/SoL

10 188

3 142

0

10 301

10 088

-26 779

-8 476

32%

-27 026

-26 997

218

Kostnader

41 658

14 342

34%

46 300

46 166

-4 508

Personlig assistans LSS/SFB

14 879

5 866

0

19 274

19 169

-4 290

-100

-21

21%

-106

-100

0

9 105

2 771

30%

9 092

7 996

1 109

Intäkter

Intäkter
Kostnader
Övriga insatser LSS/SoL

9 005

2 750

0

8 986

7 896

1 109

Intäkter

-6 186

-2 859

46%

-21 431

-5 839

-347

Kostnader

11 186

5 146

46%

26 209

10 926

260

5 000

2 288

0

4 779

5 087

-87

-2 443

-1 394

57%

-6 688

-2 728

285

2 443

1 026

42%

6 693

2 728

-285

0

-367

0

5

0

0

232 971

82 897

36%

243 728

260 217

-27 246

Arbetsmarknadsenheten
Intäkter
Kostnader
Ensamkommande BoU
Total
Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt)

0

0

Varav Corona aktivitet 999 (utökade

0

0

Kommentar till prognosen
Sektor Social omsorg har en underbalans i budget på 24,4 mnkr. Prognosen visar nu på ett
underskott på 27,3 mnkr.
Köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) visar ett stort underskott. Detta beror på att dessa placeringar är
väsentligt dyrare än de platser som kommunen bedriver. Stor del av dessa kostnader kommer att
kvarstå fram tills att sektorn har fått tillgång till ytterligare två LSS-boenden. Underbalansen i budget
14
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för de köpta platserna är 12,9 mnkr. Sedan budget har dock antalet ärenden minskat, vilket ger en
minskning av det budgeterade underskottet med 3,2 mnkr. Delar av denna kostnadsminskning ökar
istället kostnaderna för placeringar, vilket leder till att kommunen förlorar på detta då kostnaderna
inte får räknas med i det interkommunala LSS-utjämningssystemet.
För placeringar vuxna är prognosen 9 mnkr, varav 6,8 mnkr fattade beslut. Resterande 2,2 mnkr
är eventuella framtida beslut under året. En ökning av antalet omhändertagande enligt lagen om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak till
denna ökning. Underbalansen i budget är 1,5 mnkr. Underskottet ser nu istället ut att bli 5 mnkr.
Placeringar barn och unga beräknas i dagsläget kunna hålla budgeten på 30 mnkr. Fattade beslut
ligger i dagsläget på 26,8 mnkr. Resterande 3,2 mnkr är eventuella framtida beslut under året.
Försörjningsstödets utbetalningar av ekonomiskt bistånd har sedan hösten 2019 stigit till ett
genomsnitt på 2,6 mnkr per månad från en tidigare nivå på 2,1 mnkr per månad. Detta gör att
underskottet ser ut att bli 5 mnkr.
Den personliga assistansen har en prognostiserad nettokostnad på 19,2 mnkr. Underbalansen i
budget är 4,8 mnkr och prognosen visar på ett underskott på 4,3 mnkr. Av den totala
nettokostnaden är 10,8 mnkr kostnader till Försäkringskassan för de grundläggande 20 första
timmarna. 0,9 mnkr är kostnader för sjuklöner till de privata utförarna och 2,7 mnkr är kostnader för
personlig assistans enligt LSS. Totalt är detta 14,4 mnkr som kommunen inte får någon ersättning för
från Försäkringskassan. De 4,8 mnkr som återstår av nettokostnaden är en följd av att
schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden som innefattar bland
annat förkortad arbetstid samt rätten till heltid. De egna sjuklönekostnader är också något som
Försäkringskassans ersättning inte räcker till för samt att kostnaden för väntetid endast ersätts med
¼ av en hel timersättning. Utöver detta har sektorn kostnader för chefer samt administration som
ligger under sektorsledningen.
Boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL beräknas göra ett underskott på
3,6 mnkr. Underbalansen i budget är 3,3 mnkr. Svårigheter finns med en effektiv bemanning och att få
tag i timvikarier i tillräcklig omfattning, vilket medför höga kostnader för övertid samt fyllnadstid.
Ökade kostnader för övertid och vikarier i samband med corona ligger bakom det ökade
underskottet. Boendena har fortsatt flera brukare med mycket omfattande omvårdnadsbehov.
Antalet personer med insatsen boendestöd ser ut att ligga på en stabil nivå som är i paritet med riket.
Under övriga insatser LSS/SoL ligger avlösar- och ledsagarservice (LSS), kontaktperson- och
kontaktfamilj (LSS/SoL) samt korttidsvistelse och korttidstillsyn (LSS/SoL). Överkottet på 1,1 mnkr
beror framför allt på att korttidsverksamheten för barn och unga med särskilda behov är stängd då
lokalen är utlånad till äldreomsorgen och personalen är utlånad till andra verksamheter inom
kommunen.
Individ- och familjeomsorgens prognostiserade underskott är till följd av kostnader för
lokalstrategiska frågor. Underbalansen i budget är 0,6 mnkr.
Sektorsledningens prognostiserade underskott är till följd av färdtjänst för omsorgsresor.
Underbalansen i budget är 0,7 mnkr.
Ensamkommande BoU:s prognostiserade underskott är till följd av att sektorn har kvar
kostnader för framför allt lokaler. Underbalansen i budget är 0,5 mnkr. Underskottet ser ut att bli 0,2
mnkr.
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Budget och prognosantaganden
Inom prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 2,2 mnkr för tillkommande ärenden
under året.
Inom prognosen för placeringar av barn och unga så ingår en buffert på 3,2 mnkr för tillkommande
ärenden under året.
Försörjningsstödets beräknade underskott har inte beräknats med hänsyn till eventuella framtida
ökningar av ekonomiskt bistånd kopplat till coronapandemin.
Personlig assistans har sett en viss ökning av sjukskrivning i samband med corona men det är inget
som hittills har påverkat kostnaderna så pass mycket att utfallet ser ut att överstiga budget. En
anledning till detta torde kunna vara den resursgrupp som startades i slutet av 2018 som har
inneburit en utökad grundbemanning och därmed effektivare vikarietillsättning samt lägre
övertidskostnader. Dock så är osäkerhetsfaktorn avseende sjuklönerna från de privata utförarna
mycket stor. Någon höjd i prognosen har inte tagits för detta eventuella scenario.
Prognosen för ensamkommande BoU är under förutsättning att vi får täckning för det beräknade
underskottet från kommunens fonderade flyktingmedel.
I prognosen har sektorn inte räknat med kostnader för de viten som troligen kommer att utdömas
på grund av icke verkställda beslut avseende LSS-boende. Det är osäkert när viten kan komma att
falla ut men bedömningen är att minst ett sådant kommer att utdömas under 2020.

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentar
Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa placeringar, vilka idag
är mellan 0,5–3 mnkr dyrare än våra egna placeringar på gruppboende. Dock är våra boenden
fullbelagda och ett stort behov av utökning med ytterligare minst två LSS-boenden råder. För att
sektorn ska kunna minska sina kostnader så förutsätter detta att utbyggnad och nybyggnad kommer
till stånd inom en snar framtid.
Inom personlig assistans arbetas det i dagsläget med att minska underskottet samt öka kvaliteten för
brukarna genom en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen. Under 2020
kommer sektorn att se över rätten till förhöjd timersättning för att öka kommunens intäkter.
Sektorn fortsätter arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till bättre kvalitet,
arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas även med olika förslag på hur vi kan få
ner övertidskostnader samt kostnader för vikariehantering inom sektorn.
Ett arbete sker för att minska kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd. Den åtgärd som har störst
påverkan på utbetalningar av detta under tertial två och tre är tillsättandet av fler extratjänster inom
kommunen med personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Det arbetas aktivt med att få ut denna
grupp i utbildningsinsatser samt att de ska kunna få insatser via Arbetsförmedlingen. I dagsläget är det
mellan 150-200 personer som uppbär försörjningsstöd som inte får insatser via Arbetsförmedlingen.
Detta beror till stor del på att Arbetsförmedlingen inte hinner med att verkställa insatser.
Inom Individ- och familjeomsorgen arbetas det fortsättningsvis med hemmaplanslösningar för att
undvika långvariga placeringar.
Sektorn har genomfört en systematisk översyn av åtgärder för att på sikt få en budget i balans. Detta
har bidragit till att det sker en översyn av kostnader för bilar, kost, larm, etc. utöver
bemanningsöversynen.
Sammanfattningsvis så har sektorn ett stort behov av fler och alternativa lokaler för att kunna
verkställa beslut och effektivisera verksamheten. Detta är en förutsättning för att sektorn på sikt ska
kunna uppnå en budget i balans.
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Sektor Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad, tkr

Årsbudget

intäkter (-), kostnader (+)

Ack
Utfall

Ack Bokslut fg
Utfall i

Prognos Avvikelse

år

% av
Budget
Kostnader

0

162

0%

0

0

Sektor övergripande

0

162

0

0

0

0

-1 380

-390

28 %

-1 315

-1 315

-65

Kostnader

9 368

2 515

27 %

7 128

9 303

65

Sektor övergripande

7 988

2 125

27 %

5 813

7 988

0

Intäkter

-4 438

-2 065

47 %

-4 355

-4 438

0

Kostnader

10 032

3 401

34 %

9 692

10 032

0

5 594

1 336

24 %

5 337

5 594

0

-29 457

-8 536

29 %

-29 496

-28 567

-890

28 530

9 139

32 %

28 842

28 127

403

-927

603

-65 %

-654

-440

-500

-20 072

-6 121

30 %

-25 056

-19 987

-85

21 826

6 607

30 %

27 223

21 306

520

1 754

486

28 %

2 167

1 319

400

-23 121

-7 291

32 %

-18 761

-22 821

-300

23 121

7 434

32 %

19 056

22 851

270

0

143

0%

295

30

0

-1 743

-585

34 %

0

-1 743

0

2 717

809

30 %

0

2 717

0

974

224

23 %

0

974

0

-12 745

-4 611

36 %

-13 003

-11 435

-1 210

12 773

4 598

36 %

13 415

12 773

-532

28

-13

-46 %

412

1 338

-1 750

Intäkter

-2 470

-243

10 %

-3 090

-2 370

-100

Kostnader

29 968

10 393

35 %

30 550

29 968

0

Räddningstjänst

27 498

10 150

37 %

27 460

27 598

-100

Intäkter

-6 068

-2 183

36 %

-6 811

-6 363

295

Kostnader

34 963

10 510

30 %

37 045

35 258

-295

Samhällsplanering

28 895

8 327

29 %

30 234

28 895

0

-110 439

-36 742

33 %

-108 794 -110 439

0

117 500

36 407

31 %

112 766

117 500

0

7 061

-335

-5 %

3 972

7 061

0

78 865

23 208

29 %

75 036

80 357

-2 000

Intäkter

Bygg och miljö
Intäkter
Kostnader
Måltidsservice
Intäkter
Kostnader
Måltidservice 2
Intäkter
Kostnader
Lokalvårdservice
Intäkter
Kostnader
Service gemensamt
Intäkter
Kostnader
Transportservice

Intäkter
Kostnader
Fastighetsavdelning
Total
Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt)

0

0

varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader

22

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) minskade intäkter

-2 450

varav Corona aktivitet 999 minskade intäkter (externt)

-575
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Kommentar till prognosen
Sektor samhällsbyggnad
Inom sektor samhällsbyggnad har en ny enhet bildats, fastighetsenheten. Fastighetensenheten
kommer att vara indelad i ett antal förvaltningsområden och uppbyggnad av struktur och ekonomi
pågår. Första maj bytte enheten chef. Då den nya chefen redan fanns inom enheten har bytet fungerat
väl. Enhetens personalstyrka är komplett förutom att det saknas en projektledningsresurs samt att
det administrativt behöver förstärkas på grund av hyresadministration ett stort fakturaflöde.
I samband med utbrottet av corona har Finspångs kommun gått in i stabsläge från och med slutet av
februari. Det innebär att flera av sektor samhällsbyggnads nyckelpersoner har varit engagerade i
stabsarbetet. Såväl miljöstrateger, BRÅ-samordnare samt servicechef har till största delen av tiden
arbetat med stöd till stabsorganisationen. Konsekvensen av detta är att ett flertal ordinarie uppdrag
som dessa funktioner ansvarar för har försenats och att några uppdrag kommer att lyftas till politiken
för beslut.
Folkhälsomyndighetens hantering av utbrottet av corona har redan märkbart påverkat sektor
samhällsbyggnads ekonomi. Det gäller främst bortfall av intäkter med också utökade kostnader i form
av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera. Summan av de minskade intäkter
är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona är en intern omfördelning där
minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade kostnader för köpande sektorer.
Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel prognostiseras mindre intäkter
inom alkohol- och tobakhandläggning samt förskjutning av tillsynen inom miljöbalken. Den totala
prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett underskott på 2 mnkr.
Sektor övergripande
Sektor övergripande rymmer flera kommunövergripande verksamheter; hållbarhet- och miljö,
utskänkningstillstånd, försäkringssamordning samt säkerhetssamordning (inkluderande
säkerhetsskydd, krisberedskap, brottsförebyggande arbete, civilt försvar samt viktiga funktioner från
övriga verksamheter såsom IT, kansli mm). Inom den övergripande posten finns medel för en del
mindre konsultuppdrag samt utvecklingsprojekt.
Inom miljö och hållbarhet har kommunen beviljats ett bidrag på cirka 4,7 mnkr för sanering av
objektet Finspångs centraltvätt. Sedan tidigare har Finspångs kommun avsatt medel för utredningar i
Rejmyre. En samordnad planering för åtgärder av de föroreningar som finns på centraltvätten, Lotorp
samt Rejmyre pågår. Projektledare för dessa arbeten är den miljöstrateg som tillkommit under året.
Utskänkningstillstånd är den sektorövergripande verksamhet som är mest påverkat av corona. En del
av verksamheten har senarelagt tillsynsbesök vilket innebär minskade intäkter för kommunen. Totalt
är minskningen av intäkter under 0,1 mnkr.
Bygg och miljö
Bygg- och miljöenheten prognostiserar ett nollresultat men med större osäkerheter i prognosen än
under ett ordinarie år. Enheten har blivit markant påverkad av coronautbrottet. Antalet miljötillsyner
kommer att minska under året då flera av de planerade tillsynerna ej kommer kunna genomföras.
Antalet bygglovsärende har ökat betydligt vilket ger en god täckning för intäktsbortfall på miljösidan.
Det ökande antalet bygglovsärenden har belastat personalen en hel del. Behov av större
periodiseringar kan komma att bli aktuella under T2.
Service gemensamt
I februari har serviceenheten genomfört omorganisation och bildat två enheter för måltiderservice,
en för lokalvård samt en för transporter. I enheten ingår också postverksamhet samt vaktmästeri.
Serviceenheten säljer tjänster internt och köpande sektorer har varit påverkade av olika
myndighetsbeslut i samband med corona. Detta innebär att serviceenheten har haft både minskade
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intäkter och ökade kostnader på grund av utbrottet av corona. Det gäller främst de enheter inom
service som är exponerade mot äldreomsorg samt gymnasiet.
Lokalvårdservice
Lokalvårdsservice gör en prognos med nollresultat. Resultatet för T1 är en mindre avvikelse mot
budget. Osäkerheten i prognosen är dock stor, det beror på att på att alla kundavtal ännu inte är
klara. Tills nya kontrakt tecknats debiteras befintliga interna kunder med 2019 års städtimmar och
2020 års timkostnad á 331 kr per timme. Ett aktivt arbete tillsammans med sektor utbildning pågår
för att komma i mål med samtliga avtal under maj.
De rådande omständigheterna som orsakas av corona har hittills haft liten påverkan på
verksamheten. Detta innebär att verksamheten inte har behövt nyttja vikarietimmar i samma
omfattning på grund av att gymnasieskolan är stängd. Omfördelning av personal vid frånvaro sker.
Verksamheten har tillsammans med bemanningscentralen påbörjat en översyn och kartlägger
bemanningskrav för effektivare schemaläggning. Då lokalvårdens bemanning de senaste två åren
minskats från 65 till 45 medarbetare kommer under året antalet arbetsledare inom lokalvården ses
över. Syftet är att anpassa antalet arbetsområden till nuvarande bemanning. Denna förändring
kommer att bidra till större flexibilitet för verksamheten. Städområdena blir större vilket bidrar till
bättre möjligheter att arbeta enhetligt och minskar ensamarbetet.
Hemtjänststäd har färre städtimmar i år jämfört med föregående år. Intäktsminskningen motsvarar
cirka 0,6 mnkr på helåret. Besparingar inom lokalvården motsvarar inte intäktsbortfallet då en stor
del av avbokningarna skett vid ankomst till kund. Många av avbokningarna beror på oro för
coronasmittan. Inom hemtjänststäd bereds det ett digitalt bokningssystem för att få bättre översyn
över bokningar samt för att kunna stämma av antalet städtimmar.
Transportservice
Transportservices budget innehöll vid årets början underskott i budget på cirka 0,7 mnkr.
Underskottet har hämtats hem då enheten gjort ytterligare besparingar samt att intäkterna blir något
större än enheten räknade med vid årets början.
Transportservice prognostiserar ändå ett underskott för 2020 då verksamheten i stor utsträckning
påverkas av coronautbrottet vilket gett minskad efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst,
omsorgsresor och verksamhetsresor. Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt
social omsorg med 50 procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av
transportservice totala intäkter.
Att planera och prognostisera intäkter för skolskjutsverksamheten är en utmaning då enstaka
tillkommande eller avslutade uppdrag med långa avstånd påverkar resultatet på ett påtagligt sätt
eftersom de flesta av enhetens kostnader är fasta.
Under april har tidigare leasing löpt ut för nio stycken bussar vilka nu köpts av kommunen. Inköpet
bedöms ge en besparing på drygt 300 tkr under 2020 men även en flexiblare fordonsflotta då
möjligheten att byta till mindre eller större fordon utifrån behov underlättats. I januari övergick
transportservice till HVO drivmedel för att uppfylla kommunens klimatmål. Det fossilfria bränslet är
drygt 1 kr per liter dyrare än vanlig diesel vilket ger en extra kostnad.
Måltidservice
Måltidervice har en relativt stor osäkerhet i sina prognoser då rådande situationen med corona har
inneburit nedstängningar av skolverksamhet. Hittills har verksamheten påverkats i ringa omfattning av
viruset. Måltidsenheten förväntas servera runt 711 000 antal varma luncher (elever och
äldreomsorgsbrukare) vilket är färre än budgeterat. En stor ökning i antal serverade portioner märks
inom grundskolan medan gymnasiet har minskat beställningarna då verksamheten har bedrivits på
distans.
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Inom förskolan som haft något färre barn märks en minskning medan Storängsgården beställer
ytterligare 100 portioner mat per dag vilket motsvarar drygt 27 000 portioner under 2020.
Matdistributionen prognostiseras öka med 2000 portioner i år vilket ger 33 000 portioner för
helåret. Matdistributionen har således nått en fördubbling på två år.
Räddningstjänst
I och med corona-situationen så har flera av Räddningstjänstens utbildningar ställts in. Det kommer
innebära ett inkomstbortfall på 0,1 mnkr.
Fastigheter
Fastighetsenheten räknar med att budgeten för helåret kommer att hålla.
Hyresintäkter ligger något lägre än budgeterat, vilket dock vägs upp av intäkter från FFIA för
fastighetsförvaltning.
Kostnaderna för fastighetsskötsel förväntas ge ett lägre utfall än budget med 0,6 mnkr. Taxebundna
kostnader beräknas även de underskrida budget med 0,7 mnkr. Det låga utfallet hittills bedöms bero
på en mild vinter. Kostnaderna för underhåll beräknas överskrida budget med 2,4 mnkr samt att
finansiering behövs till fastighetsutredningar och förstärkning av administration.
Prognosen är den första som genomförs för avdelningen vilket medför en viss osäkerhet.
Samhällsplanering
Samhällsplanering räknar med att budgeten för helåret kommer att hållas.
Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas på helåret överstiga årsbudget. Orsaken härrör till att
det finns ett stort behov av externt konsultstöd för framtagande av detaljplaner. Även det
exploateringsförberedande arbetet i samband med det prioriterade uppdraget att skapa
förutsättningar för fler bostäder i kommunen erfordrar konsultstöd. De ökade kostnaderna för köp
av verksamhet förväntas täckas av ett överskott från snöröjningen i och med den milda vinter som
har varit.
Verksamheten har inte påverkats i större utsträckning på grund av corona utöver att verksamheten
tidvis har haft större sjukfrånvaro än normalt.
Osäkerhet råder i prognosen i och med att sanktionsavgifter har inkommit i samband med
investeringsprojektet att anlägga en skatepark vilket kan påverkar verksamhetens driftbudget med 0,4
mnkr. Ställningstagande huruvida beslutet ska överklagas eller inte kvarstår.

Budget och prognosantaganden
Sektor samhällsbyggnads serviceenhet påverkas betydligt av coronapandemin. Störst påverkan finns
inom de tjänster som levereras mot äldreomsorg eftersom beställda volymer sjunker. Om
situationen med corona kommer att bestå under en längre tid bedöms volymerna på serviceenheten
sjunka ytterligare under året.
Sektorn räknar i prognosen med att alla lokalvårdsavtal kommer vara färdiga under sommaren och
att enheten från och med juli kommer få avtalsbaserad intäkt vilket innebär full täckning för sina
kostnader.
I T2 rapporten kommer en noggrannare prognos kunna lämnas.

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentar
Sektor samhällsbyggnad kommer att fortsätta bevaka och analysera volymerna till serviceavdelningen
samt de volymer vi tappar mot näringslivet. I övrigt finns få åtgärder att göra på kort sikt då
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övervägande delen av kostnaderna är fasta. Omprioriteringar sker kontinuerligt för att spara på
befintliga resurser samt omfördelning av personal så att färre vikarier behövs.

Sjukfrånvaro
Sektor samhällsbyggnads sjukfrånvaro för perioden januari - mars 2020 är 7,2 procent. Sjukfrånvaron
januari - mars 2019 låg på 6,7 procent. Än så länge har det inte märkts att sektorns sjukfrånvaro har
påverkats betydligt av corona. Dessutom är det inte fullt ut jämförbart mellan 2019 och 2020 på
sektorsnivån, då en ny avdelning tillkommit, fastighetsavdelning. För samhällsplaneringsenheten och
bygg - och miljöenheten har sjukfrånvaron ökat betydligt under mars månad jämfört med mars 2019.

Sektor utbildning
Utbildning, tkr

Årsbudget

intäkter (-), kostnader (+)

Ack

Ack

Bokslut

Utfall Utfall i %

fg år

Prognos Avvikelse

av
Budget
Intäkter

-1 390

-774

56 %

-3 636

-1 390

0

Kostnader

48 264

17 169

36 %

41 487

48 264

0

Utbildning gemensamt

46 874

16 395

35 %

37 851

46 874

0

Intäkter

-41 542

-6 199

15 %

-39 281

-42 042

500

Kostnader

304 191 100 426

33 %

302 149

306 891

-2 700

Grundskola

262 649

94 227

36 %

262 868

264 849

-2 200

Intäkter

-26 795 -10 748

40 %

-24 924

-26 795

0

Kostnader

165 254

56 236

34 %

164 813

171 854

-6 600

Förskola

138 459

45 488

33 %

139 889

145 059

-6 600

Intäkter

-14 957

-3 831

26 %

-14 908

-14 957

0

Kostnader

111 936

39 953

36 %

119 260

118 336

-6 400

Gymnasiet

96 979

36 122

37 %

104 352

103 379

-6 400

Intäkter

-8 822

-1 216

14 %

-9 943

-8 822

0

Kostnader

18 977

6 102

32 %

19 297

18 977

0

Vuxenutbildning

10 155

4 886

48 %

9 354

10 155

0

555 116 197 118

36 %

554 314

570 316

-15 200

Total
Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt)
varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader

0

0

48

48

Kommentar till prognosen
Utbildning gemensamt innehåller sektorsledningskontor med avdelningarna ledning och
utveckling, administration och planering inklusive sektorns centrala IT-funktion. Dessutom ingår
centrala barn- och elevhälsan med språkenheten. Det finns så här långt inget som pekar på
budgetavvikelser för dessa delar.
Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar tillsammans ett underskott på
2,2 mnkr. Detta problem var tydligt redan i budgetprocessen, det ligger en underbalansering
motsvarande detta belopp redan från årets början. Underskottet handlar uteslutande om
personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. Förklaringarna till detta underskott är
dels att skolorna upplever problem med att, inom sin budgetram, ordna extra resurser för barn med
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behov av särskilt stöd. Dels att nuvarande skolstruktur, med några relativt sett små skolenheter,
medför problem att klara bemanningen med normalt tilldelad elevpeng och en budget i balans. En
omfattande genomgång av alla skolors organisation och bemanning har gjorts i samband med
budgetarbetet. Flertalet skolenheter kommer att minska bemanningen, främst fr o m höstterminen.
för att på så sätt dra ner sina kostnader. Detta berör i nuläget inte tillsvidareanställd personal.
Grundskolan gemensamt med bland annat skolskjutsar och interkommunala kostnader, statsbidrag
och fritidshemsavgifter visar så här långt överskott med 0,8 mnkr. Det handlar om statsbidrag som
ger bättre utfall än förväntat med 0,5 mkr, coronaeffekt på verksamhetsresor med +0,2 mnkr samt
skolmåltider med +0,1 mnkr.
Förskolan visar sammantaget en prognos på – 6,6 mnkr. En underbalans med 6,7 mnkr lades på
förskolan gemensamt i budgetprocessen. Detta för att kunna ge områdena inom förskolan en rimligt
stor budgettilldelning. Förskolorna redovisade 2019 ett nollresultat. Skillnaden ligger nu i tilldelningen
från kommunens övergripande resurstilldelningsmodell som gav ca 7 mnkr mer 2019 än 2020. Detta
beror i sin tur på att tilldelningen 2019 baserades på för en för stor barnvolym. Detta justerades nu i
ett slag inför 2020. Förskoleverksamheten har fått en särskild satsning på 2 mnkr motsvarande
budgettilldelningen för Nattis som avvecklades i början av året. Detta ska ses som en del av åtgärder
för ekonomi i balans. Med hjälp av underbalansen centralt så har förskolorna nu lagt en budget i
balans. Budgetvolymen på förskoleområdena 2020 är i stort sett identisk med utfallet 2019, d v s att
planerad verksamhetsvolym inte ökar. Nu är bemanning och övriga kostnader väl anpassade till
förskolornas sektorsinterna budgettilldelning men utrymmet för extra stöd till barn med stora behov,
för läromedel samt förbrukningsvaror är begränsat.
Interkommunala kostnader, statsbidrag och förskoleavgifter uppvisar så här långt inga
budgetavvikelser. Utav underbalansen på 6,7 mnkr enligt ovan är 0,8 mnkr overheadkostnader för
bemanningscentralen, förskolan kommer inte att utnyttja bemanningscentralens tjänster under 2020.
Coronaeffekten för måltider väntas ge ett överskott med 0,1 mnkr.
Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 6,4 mnkr. Detta problem,
att rymma verksamheten inom given ram, var tydligt redan i budgetprocessen. En underbalans lades
med 5,5 mnkr på gymnasiet gemensamt och 1,1 mnkr på Bergska gymnasiet Bildningen.
Underbalansen på gymnasiet gemensamt är nödvändig för att kunna tilldela verksamheterna en
relevant programpeng per elev. Coronaeffekten för elevluncher på Bergska skolan beräknas till +0,2
mnkr.
Bergska gymnasiet Bildningen, med nationella program visar en prognos på – 1,1 mnkr, det är lika
med underbalansen enligt ovan. Verksamheten erhåller en intern elevpeng per elev på respektive
program. Elevpengen rimmar med de programpriser som finns i samverkansområdet. Problemet är
att klara ekonomin med nuvarande elevvolym och det utbud av program och inriktningar som skolan
har. Undervisningsgrupperna blir små och undervisningskostnaden hög per elev, detta gäller även för
övriga fasta omkostnader som verksamheten har. Skolan har en speciell lösning för elevernas luncher
via en extern leverantör, denna lösning drar jämförelsevis höga kostnader. Just nu har eleverna
distansstudier, hur detta påverkar den totala lunchkostnaden är inte klarlagt. En genomgång angående
nyttjandet av lokalerna i Bildningen pågår detta kan komma att påverka hyreskostnaderna. Inför
höstterminen 2020 så räknar man med ökat antal elever, detta är inräknat i nuvarande prognos.
Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och gymnasiesärskola
prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten erhåller en internt bestämd elevpeng per elev på IM
och en beräknad ram för gymnasiesärskolan. Elevpengen har inför 2020 höjts med 36% för att täcka
den höga personaltäthet som denna verksamhet kräver och de förhållandevis höga lokalkostnader
som verksamheten har. Denna höjning är en del av underbalansen centralt. Ramtilldelningen för
gymnasiesärskolan med 17 elever är överdimensionerad vilket innebär att 1,4 mnkr kunnat
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reserveras, se resonemang ovan. Antalet elever på IM har minskat under 2018 och 2019 prognosen
är fortsatt minskning under 2020, detta i sig är positivt. Just nu går 110 elever på IM.
Gymnasiet externt, d v s de elever som går gymnasiet i andra kommuner eller i friskolor, visar just nu
nollprognos. Budgeten bygger på en beräkning med i genomsnitt 470 elever under året, dessa utgör
54% utav kommunens alla gymnasieelever. Antalet externa elever har över åren ökat och
genomsnittspriset för en gymnasieplats har ökat markant de senaste åren. Budgeten för
utbildningsplatser, busskort och inackorderingstillägg är 58,6 mnkr d v s ca 125 tkr per elev.
Intagningen till höstterminen är ännu inte klar, utfallet av denna intagning avgör till en del ekonomin
för hela gymnasieverksamheten. Ökning av externa elever kostar plats för plats medan fler elever i
egen verksamhet kan medföra effektivare utnyttjande av befintliga resurser.
Vuxenutbildningen lämnar nollprognos. En stor del av verksamheten, 46%, finansieras via olika
former av bidrag. En förutsättning för verksamheten nollprognos är att dessa bidrag erhålls enligt den
budget som lagts och att verksamhetens volym bli den förväntade. Med tanke på Coronaeffekter är
höstens verksamhetsvolymer ännu osäkra. Arbetsmarknadens utveckling kan i hög grad påverka
volymerna.

Budget och prognosantaganden
Sektorns interna budgetfördelning bygger till största del på volymtilldelning med en internt
framräknad barn-/elevpeng till respektive verksamhet och enhet. Ett undantag är Vuxenutbildningen
som erhåller ramtilldelning. Alla enheter får dock, i sin tilldelning förutom den interna elevpengen, full
kostnadstäckning för lokalhyra, lokalvård och personalkostnader för ledning och administration. I
budgetarbetet görs först en uppräkning av den interna elevpengen och för övriga kostnader för att
täcka normala kostnadsökningar. Därefter görs en tilldelning till respektive chefsområde utifrån
beräknade barn- och elevvolymer för det kommande året.
I slutfasen av detta fördelningsarbete upplevde sektorn stora problem att få tilldelade budgetramar att
räcka till för flera av sektorns ansvarsområden. Då räknades den interna tilldelningen ned med 1,8%
för alla verksamheter och 2% på sektorns gemensamma delar. Trots denna nedräkning av
tilldelningen till enheterna så gick budgeten inte ihop. Detta fick till följd att flera verksamheter och
enskilda enheter gick in i verksamhetsåret med underfinansiering, se kommentarer under respektive
verksamhetsområde nedan. Totalt så uppgick dessa underbalanser till 15,4 mnkr vid årets början.
I sektorn centralt finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller
upplösas för att förbättra resultatet. Under grundskolan gemensamt finns en reservering på 1,5 mnkr,
denna balanserar dock en del av underbalanserna på fyra rektorsområden på 3,6 mnkr. På
motsvarande sätt finns en reservering på gymnasiet gemensamt på 1,4 mnkr som kommer från
ramtilldelningen för gymnasiesärskolan. Denna reducerar en underbalans för gymnasiet på totalt 8
mnkr. Underbalanserna kommer att redovisas som underskott i prognosen.
Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av
genomförda insatser via statsbidrag godkänns.
Det råder en viss osäkerhet när det gäller möjligheterna till ersättning från Migrationsverket för
elever på gymnasiet. Problemet är antalet elever och att veta vilken status eleverna har beroende på
ålder, om de har fått permanent uppehållstillstånd eller om de hanteras under den nya gymnasielagen.
Ersättningarna utgör en viktig del av finansieringen av gymnasieverksamheten framför allt inom IM.
Budgeten för 2020 är intäkter på 5,4 mnkr. En viss reservation angående prognoserna för detta måste
lämnas.
Coronapandemins påverkan på sektorns ekonomi är hittills relativt liten. En genomgång av sektorns
totala personalkostnader för årets första fyra månader visar på lägre kostnader för mars och april
jämför med januari och februari. Totalt sett har sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn har varit
väsentligt högre under mars och april. Verksamheterna har i olika grad kunnat lösa denna frånvaro
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med vikarier eller genom att göra anpassningar i verksamheten. I förskolan har antalet frånvarande
barn medfört att antalet vikarier kunnat hållas nere. I grundskolan har problemen med
personalfrånvaro, i vissa lägen, inte kunnat lösas utan att vikarietillsättningarna ökat. Inom gymnasiet,
där merparten av undervisningen skett på distans, har personalfrånvaron inte varit högre än normalt.
Coronaeffekterna för skolmåltider och verksamhetsresor redovisas under respektive
verksamhetsområde. Vad beträffar övriga kostnader så är påverkan marginell. Pandemins påverkan
för resten av året är av förklarliga skäl svår att förutsäga.

Åtgärder för budget i balans
Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig översyn av
organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former av omkostnader. Detta för att,
om möjligt, komma till rätta med de underskott som finns. Hittills under året har det inom sektorn
inte fattas några beslut om konkreta sparbeting av större omfattning såsom neddragning av delar av
verksamheten, anställningsstopp eller köpstopp.
I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade verksamhetsvolymer och med
uppräkning normal prisutveckling, så uppstod problem att rymmas inom tilldelad budgetram och
förväntade intäkter, detta trots de sparbeting som redovisats ovan. Bedömningen som därefter
gjordes var att verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande.
Resultatet blev i ett antal fall underbalanserade budgetar vid årets början. Alla verksamhetsdelar har
uppdraget att göra anpassningar så att dessa underbalanser ändå minimeras.
Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att lämna förslag på anpassningar för
en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har tagits fram som kommer att behandlas i
kommunledningsgruppen.
Skolstrukturutredningen, som i närtid ska upp till politisk behandling, innehåller ett antal förslag som i
förlängningen bör kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar.
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Sektor vård och omsorg
Vård och omsorg, tkr

Årsbudget

intäkter (-), kostnader (+)

Ack Ack Utfall
Utfall

i % av

Bokslut

Prognos Avvikelse

fg år

Budget
Intäkter

0

-5

0%

-6

0

0

Kostnader

16 574

4 767

29 %

15 498

15 796

778

Myndighetskontoret

16 574

4 762

29%

15 492

15 796

778

-14

-989

7064 %

-1 584

-2 776

2 762

Kostnader

33 693

12 916

38 %

37 296

39 033

-5 340

Hälso- och sjukvårdsorg.

33 679

11 927

35%

35 712

36 257

-2 578

Intäkter

-76 327 -24 594

32 %

-73 879

-75 146

-1 181

Kostnader

180 881

58 641

32 %

165 491

182 260

-1 379

Hemtjänst

104 554

34 047

33 %

91 612

107 114

-2 560

-910

-354

39 %

-2 522

-1 080

170

Kostnader

155 778

53 453

34 %

185 780

165 796

-10 017

Särskilt boende

154 868

53 099

34%

183 258

164 715

-9 847

Intäkter

-41 005 -11 619

28 %

-40 902

-41 712

707

Intäkter

Intäkter

Kostnader

28 508

7 366

26 %

23 479

26 783

1 725

Vård och omsorg centralt

-12 497

-4 253

34 %

-17 424

-14 929

2 432

Total

297 178

99 582

34 %

308 650

308 953

-11 775

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt)

0

0

Varav Corona aktivitet 999 (utökade kostnader)

6

3 567

Kommentar till prognosen
Vård och omsorg visar ett prognostiserat underskott på 11,8 mnkr.
Sektorn hade 2019 ett resultat på 309 mnkr och fick till 2020 en budgettilldelning på 297 mnkr.
Utöver en tuff budgettilldelning har sektorn skapat en ny enhet för att kunna ta emot smittade
personer med det nya coronaviruset. Den nya enheten, hädanefter benämnd som korttidsboendet
Bönnern, beräknas kosta 2,5 mnkr. Eftersom enheten inte är budgeterad är hela kostnaden för
enheten ett underskott. Flera verksamheter visar i prognosen betydande underskott. Särskilt
boende prognostiserar ett underskott på 9,8 mnkr, vilket då även inkluderar korttidsboendet
Bönnern. Hemtjänsten visar ett underskott på 2,6 mnkr och hälso- och
sjukvårdsorganisationen 2,6 mnkr.
Underskotten i särskilt boende beror delvis på att man fått lägre budgettilldelning än tidigare år, till
förmån för hemtjänst. Man har inte klarat av att minska sina personalkostnader tillräckligt för att klara
av den lägre budgeten. Kostnader för korttidssjukdom och OB/beredskap/jour har negativa
budgetavvikelser på 1 mnkr respektive 1,8 mnkr.
Hemtjänsten hade ett stort underskott 2019 som berodde mycket på ökad brukarvolym jämfört
med 2018. 2020 års prognostiserade underskott är mindre än det var 2019 och det beror på att man
fått högre kompensation för brukarvolymen. Det underskottet som finns kvar har sin grund i att man
inte lyckats minska personalkostnader i tillräcklig utsträckning.
Hälso- och sjukvårdsorganisationen gick in i året med en budget som är 2,8 mnkr lägre än deras
utfall 2019. Den nuvarande prognosen visar ett underskott på 2,6 mnkr. För att närma sig budget i
balans behöver man minska personalkostnaderna ytterligare.
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Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret visar båda på överskott. Överskotten är
2,4 respektive 0,8 mnkr. Överskottet är svårt att prognostisera då del av överskottet handlar om
medel för bostadsanpassning och kostnader för utskrivningsklara patienter, vilket är svårt att bedöma
i vilken omfattning behov kommer att uppstå.

Budget och prognosantaganden
Sektorn står inför en period med stora osäkerheter som en följd av rådande Coronapandemi. Den
nya enheten korttidsboende Bönnern beräknas kosta 0,8 mnkr i månaden men det är extremt
osäkert hur länge enheten behöver hållas igång. Nuvarande kostnadsberäkning utgår från att enheten
hålls öppen i tre månader från starten av maj. Hålls den öppen längre kommer det att leda till
ytterligare kostnader.
Corona gör även prognosen mycket osäker för ordinarie enheter avseende kostnader för material
samt vikarier för att täcka den kraftigt ökade sjukfrånvaron. Viss höjd har tagits för de ökade
kostnaderna men hur stora kostnaderna blir beror helt på hur länge nuvarande situation håller i sig.
Även avseende dessa kostnader har prognosen utgått från ytterligare tre månader med nuvarande
omständigheter.
Inom hemtjänst är andelen brukare under 65 år 5,9 procent och inom särskilt boende är
motsvarande andel 1,2 procent. Dessa brukare får sektorn inte budgettilldelning för. Om vi beräknar
kostnaden för de brukare som är under 65 år och som idag får insatser uppgår kostnaden för dessa
på helår till 6,8 mnkr. Dessa brukare finns inom särskilt boende, korttidsboende, dagligverksamhet
samt inom hemtjänsten.
I december flyttar Sergelsgårdens verksamhet, kommunens korttidsboende, till nya lokaler i
Finspångs vårdcentrum. I prognosen har inte hänsyn tagits till kostnader som uppkommer på grund av
detta.

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentar
Inom särskilt boende har vi fokuserat på planering, bemanning, sjukfrånvaro och inköp. När det
gäller planeringen så handlar det om en översyn samt att skapa en väl underbyggd struktur för
bemanningsbehovet. När kartläggning och planering är gjord, kan grundbemanningen korrigeras efter
behov och vi får därmed en effektivare bemanning. Detta arbete pågår löpande inom samtliga
verksamheter. Arbetet med sjukfrånvaron pågår även den löpande, där fokus ligger på att få berörda
medarbetare tillbaka i arbete så snart som möjligt. När det gäller inköp har ett arbete påbörjats kring
att minimera lagerhållning och ta fram rutiner för att minska risken för att vi på enheterna har
lagerhållning av varor som vi i praktiken kan få levererade med kort varsel. Sammanfattningsvis
förväntas ovanstående åtgärder leda till en bättre balans mellan planerat och faktiskt behov, vilket
förväntas leda till sänkta kostnader. Verksamhetsområdet arbetar vidare med att nå budget i balans.
Som en följd av corona finns dock en oro avseende ökade kostnader för sjukfrånvaro. Lagerhållning
och snabb återgång till arbetet ska dock inte tolkas som att vi arbetar med att minimera eventuell
lagerhållning för skyddsutrustning och ej heller att medarbetare med några sjukdomssymtom ska vara
i arbete.
Inom hemtjänst kommer vi att fortsätta det påbörjade arbetet med en tydligare uppföljning av
brukarnas behov för en bättre och effektivare fördelning av personal. Schemaoptimering inför varje
ny schemaperiod och ett större samarbete mellan enheter kommer att bidra till ett effektivare
resursutnyttjande. Detta leder till att medarbetare som är frånvarande, slutar eller går på längre
ledigheter inte behöver ersättas alternativt ersätts med medarbetare från andra enheter. Att aktivt
följa volymerna, schemalagda timmar, vikarietimmar, sjukfrånvaro och övertidskostnader. Anpassning
av personalresurser efter volymförändringar och effektiv schemaläggning i det dagliga arbetet behöver
sektorn fortsätta att arbeta med. Arbetet med att minska kostnaderna för sjukfrånvaron genom
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riktade HR-insatser och aktivt stöd till enhetschefer som har arbetet med medarbetare i långdragna
rehabiliteringsprocesser pågår. Detta för att vi lättare ska komma till avslut eller hitta alternativa
rehabiliteringsåtgärder som gynnar verksamheten och medarbetarna. Ovanstående åtgärder kommer
hemtjänsten att fortsätta arbeta med för att nå en budget i balans. Även inom hemtjänsten ser vi en
viss oro över ökade kostnader avseende sjukfrånvaro som ett resultat av corona.
Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har ett arbete skett för att tätare samarbeta mellan
främst hemsjukvård och särskilt boende. Detta för att bli en mer flexibel organisation och därmed
kunna lägga effektivare scheman med färre antal sjuksköterskor. Utifrån det ersätts inte
sjuksköterskor som slutar eller går på föräldraledighet utan vakanser täcks upp med befintlig
bemanning. Verksamheten har också aktivt arbetat med att förskjuta resurskrävande insatser i
hemsjukvård för att kunna hantera även dessa inom ramen för befintlig bemanning. Ett arbete som
krävt god samverkan med Regionen för att få till.
Områden som kvarstår att arbeta vidare med är översyn av specialistfunktioner. Dietist finns inget
lagkrav på och skulle kunna avvecklas med risk för sänkt kvalitet på nutritions- och kostfrågor.
Sektorn bedömer att den även kan dra ned på hälso- och sjukvårdspersonal i form av färre
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta kommer med största sannolikhet att
leda till en sämre kvalitet inom patientrelaterade hälso- och sjukvårdsinsatser samt mindre stöd till
omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Sektorn har även möjlighet att säga upp avtalet
gällande akademisk specialisttjänstgöring (AST), vilket sannolikt ger konsekvensen att Finspångs
kommun inte blir en attraktiv arbetsgivare och vi kommer då ha svårare att rekrytera sjuksköterskor,
vilka redan idag är en svårrekryterad yrkesgrupp.
Övrigt
Från och med 2019 togs ett mångårigt riktat statsbidrag bort. Detta var på drygt 5 mnkr och riktat
mot äldreomsorgen. Till följd av detta jobbar verksamheterna med att anpassa sin bemanning.
Under 2020 har sektor samhällsbyggnad höjt sina priser för kost och transport gällande
matdistribution. Det innebär att sektorn vård och omsorg fått ökade kostnader då avgift för kund
inte kan meddelas före halvårsskiftet. Sektorn kommer att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut
om höjd avgift för matdistribution som genererar en ökade intäkt med drygt 0,3 mnkr på helåret.
Sammanfattningsvis är det svårt för sektorn att göra såväl prognos som att ta fram lämpliga åtgärder
för verkställande under rådande coronapandemi, vårt största fokus är nu på att ge säker och god
vård och omsorg utifrån de förutsättningar som råder.

Sjukfrånvaro
Sektorn har under kvartal 1 en genomsnittlig sjukfrånvaro på 10,76%. I januari var sjukfrånvaron
9,71%, i februari 9,6% och i mars 12,87%. Över samtliga verksamheter har sjukfrånvaron ökat från
mars månad. Personal stannar hemma i större utsträckning på grund av de strikta restriktioner som
gäller i samband med det nya coronaviruset. Sektor Vård och omsorg måste täcka en majoritet av
sjukfrånvaron med vikarier vilket innebär högre personalkostnader.
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Kommungemensamma kostnader
Kommungemensamma kostnader, tkr

Årsbudget

intäkter (-), kostnader (+)
Central lönepott
Centrala medel lokalpool

21 898

Ack

Ack

Bokslut

Prognos Avvikelse

Utfall Utfall i %

fg år

av Budget
0
0%

2 565

21 898

0

1 307

1 187

91%

2 518

3 567

-2 260

Centrala medel omplacering o rehab.

375

36

10%

123

375

0

Samordningsförbundet

594

169

28%

508

507

87

Landsbygdsutveckling

321

267

83%

267

267

54

Ledarutvecklingsinsatser

268

3

1%

189

168

100

Partsgemensam kompetensutveckling

173

4

2%

175

173

0

Kompetensutvecklingsmedel

321

17

5%

243

221

100

3 911

0

0%

0

1 592

1 400

-919

0

990

27

4%

361

509

200

Utvecklings- och omställningspott
Ramjusterat:
Utvecklingspott gymnasieskolan
Ramjusterat:

-281

Medlemskap CKS

371

0

0%

380

371

0

Avgift SKR

575

192

33%

0

575

0

-11 430

-3 810

33%

-13 339

-11 430

0

Personalsociala åtgärder

297

0

0%

219

0

297

Kulturyta Rejmyre

198

0

0%

200

198

0

Medarbetarenkät, medborgarundersökning, Helix

536

100

19%

235

388

148

Vägföreningar

495

0

0%

0

495

0

E-handel

149

0

0%

0

0

149

69

0

0%

0

69

0

Digitalisering

1 980

0

0%

0

875

0

Ramjusterat:

-1 105
200

0

0%

0

200

0

1 980

0

0%

0

980

1 000

500

0

0%

0

375

125

8 257

0

0%

0

858

6 800

0

0%

0

2 148

2 700

-1 809

-5%

-5 356

25 379

10 900

Upplösning fonderade flyktingmedel

mm

Lönekartläggning

Miljöutvecklingspott
Omställningsmedel personal
Driftkostnader ny infrastruktur
Internränta nya investeringar
Ramjusterat:
Avskrivningar nya investeringar

-599
6 736

Ramjusterat:

-1 888

Total

36 279

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt)

0

0

varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader

0

0

Kommentar till prognosen
Inom kommungemensamma kostnader har kommunen samlat en del av de gemensamma poster som
inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns bland annat anslaget utvecklingsmedel- och
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omställningsmedel, medel för digitalisering och budget för nya kapitalkostnader kopplat till
investeringsbudgeten.
Central lönepott
I 2020 års budget finns liksom tidigare år en central lönepott som ramjusteras till sektorerna efter att
utfallet av årets lönerevision är känd. I år är osäkerheten extra stor avseende årets löneutvecklingen
och avtalsrörelse på grund av corona. Eftersom kollektivavtalen på industrins område sätter det så
kallade ”märket” som påverkar större delen av avtalsrörelsen, har förhandlingarna på andra
avtalsområden tillfälligt pausats till oktober.
Central lokalpool
I strategisk plan finns även anslag för central lokalpool för kommunens lokaler som inte är uthyrda
men som fastighetsavdelningen debiterar för. Årets kostnader omfattar outhyrda lokaler i bildningen
och bergska skolan vilket ger ett underskott med 2,3 mnkr.
Ledar- och kompetensutvecklingsinsatser
Bland kommungemensamma kostnader finns avsatta medel för centrala ledar- och kompetensutvecklingsinsatser som HR-avdelningen förfogar över. Vissa planerade insatser kommer inte att
kunna genomföras under 2020 vilket medför ett överskott med 0,2 mnkr.
Utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel personal, gymnasiemiljonen
och digitaliseringsmedel
Prognosen för dessa poster är svårbedömd och beror på vilka äskanden sektorerna lämnar för beslut
i kommunstyrelsen. Utfallet av gymnasiemiljonen påverkas av vilka ansökningar som kommer in.
Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har en bedömning gjorts över tillkommande
kostnader. Prognosen visar ett förväntat överskott för utvecklings- och omställningspotten, för
omställningsmedel personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, den så kallade "gymnasiemiljonen".
Bedömningen är att dock att avsatta medel för digitalisering kommer att förbrukas helt under året.
Kapitalkostnader för nya investeringar och drift infrastruktur
Flera investeringsprojekt kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast resultatet under
del av året, sektor samhällsbyggnad bereder för närvarande flera slutredovisningar för vidare beslut i
kommunstyrelsen. Tidpunkten för när investeringarna beräknas slutredovisas påverkar prognosen
och är en osäkerhetsfaktor varje år.
Övriga poster
Det planerade evenemanget med allsång på slottet som skulle ha ägt rum i juni är inställt till följd av
corona och ger därmed lägre kostnader för personalsociala åtgärder. Medel för årets
medborgarundersökning och för e-handel kommer inte att nyttjas under året.

Budget och prognosantaganden
I budgeten för kommungemensamma kostnader finns flera stora centrala poster avsatta som utgör en
osäkerhetsfaktor i prognosarbetet såsom medel till utvecklings- och omställningspotten och
omställningsmedel personal. Vid uppföljningen vid tertial 1 görs bedömning utifrån hittills fattade
beslut samt kvarvarande månader att delar av budgeten inte kommer att förbrukas under året.
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Finansenheten
Finansenheten, tkr

Årsbudget

intäkter (-), kostnader (+)

Ack

Bokslut

Utfall Utfall i %

Ack

fg år

Prognos Avvikelse

av
Intäkter
Kostnader
Skatter och statsbidrag
Intäkter

-1 363 930 -457 057
0

0

-1 363 930 -457 057

Budget
34 % -1 326 656 -1 368 530
0%

0

4 600

0

0

34% -1 326 656 -1 368 530

4 600

-19 236

-6 290

33 %

-22 249

-19 359

123

3 024

1 577

52 %

3 399

3 147

-123

-16 212

-4 713

29%

-18 850

-16 212

0

-700

-181

26 %

-875

-754

54

Kostnader

800

-574

-72 %

1 953

454

346

Övriga kommungemensamma kostnader

100

-755

0

1 078

-300

400

-500

-31 909

0%

-15 780

-32 354

31 854

108

35 989

0%

11 478

36 062

-35 954

-392

4 080

0%

-4 302

3 708

-4 100

-21 089

-4 880

23 %

-19 275

-19 579

-1 510

22 591

5 114

23 %

18 680

18 981

3 610

1 502

234

16%

-595

-598

2 100

-387

-2 709

0%

-517

-387

0

0

12

0%

130

0

0

-387

-2 697

0%

-387

-387

0

-282 929

-90 417

32 %

-276 548

-278 929

-4 000

Kostnader

231 976

74 056

32 %

227 110

227 276

4 700

PO och arbetsgivaravgifter

-50 953

-16 361

32%

-49 438

-51 653

700

0

-228

0%

0

-228

228

Kostnader

89 446

8 947

10 %

84 608

89 674

-228

Pensioner och löneskatt

89 446

8 719

10%

84 608

89 446

0

-1 340 826 -468 550

35% -1 314 542 -1 344 526

3 700

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt)

0

0

varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader

0

0

Kostnader
Finansiella kostnader och intäkter
Intäkter

& intäkter
Intäkter
Kostnader
Pensionsmedelsportföljen
Intäkter
Kostnader
Internbanken
Intäkter
Kostnader
Statsbidrag migrationsverket
Intäkter

Intäkter

Total

Kommentar till prognosen
Under finansenheten redovisas vad kommunen erhåller i skatter och generella statsbidrag, resultatet
från placerade pensionsmedel, räntekostnader för kommunens lån och derivat och intäkter för
vidareutlåning till bolagen (internbanken). Här redovisas även kommunens samlade
pensionskostnader och arbetsgivaravgifter.
Skatter och statsbidrag
Den skatteprognos Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar i slutet av april är ett scenario för
skatteunderlaget år 2020-2023 där beräkningen är mycket osäker. Sverige befinner sig i en djup
lågkonjunktur som följd av coronakrisen där tillväxttakten för skatteunderlaget är den lägsta i Sverige
på 30 år. För Finspång innebär beräkningen negativa skatteavräkningar för år 2019 och 2020 med
cirka 37 mnkr. En förklaring är att regeringen har avviserat om ett särskilt krispaket till handelsbolag

30

115

EKONOMISK

RAPPORTERING

och enskilda näringsidkare med möjlighet att avsätta del av vinsten för 2019 till en periodiseringsfond
istället för att tas upp i deklarationen för 2019. Åtgärden påverkar små företags likviditet men får en
betydande påverkan på kommunernas och regionernas skatteunderlag för 2019 som totalt sett
beräknas sjunka med 9 mdkr. Som kompensation ökas de generella statsbidragen då förslaget ska var
kostnadsneutralt, för Finspångs del med 11,1 mnkr. Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta
extra medel till kommuner och regioner för 2020 och framåt, vilket innebär 44,5 mnkr för år 2020.
Nettoeffekten av försämrade slutavräkningar och extra anslag innebär ett överskott med 4,6 mnkr
jämfört med strategisk plan.
Finansiella intäkter och kostnader
Årligen erhåller kommunen utdelning från kommuninvest utifrån kommunens medlemsandel. Årets
utdelning beslutades på årsstämman i april och innebär en lägre intäkt än tidigare år, från 2,2 mnkr till
0,7 mnkr. Samtidigt beräknas interna ränteintäkter för avslutade investeringar bli högre än budgeterat
vilket medför ett förväntat nollresultat för finansiella intäkter och kostnader.
Pensionsmedelsportföljen
Från och med 2019 ska kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för
anskaffningsvärde, vilket skapar stor variation i redovisningen mellan åren. Under mars och april har
börsen fallit och värdet för kommunens pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona.
Vid bokslutet 2019 redovisades orealiserade vinster med +3,6 mnkr baserat på då aktuella
marknadsvärden.
Utvecklingen i slutet av april visar nu på en negativ värdeutveckling av portföljen med -4,8 mnkr vilket
även har rapporterats månadsvis till kommunstyrelsen i samband med rapportering av riskkontroll.
Som effekt av detta har kommunen under våren minskat andelen aktier och stället placerat i säkrare
värdepapper vilket har inneburit reaförluster med cirka 4 mnkr som påverkar finansenhetens resultat
för 2020. Dessa finansiella poster påverkar således kommunens ekonomi i stor grad under året och
utgör en stor osäkerhetspost i prognosarbetet.
Internbanken
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj, där
särskild rapportering av skuldportföljen sker till kommunstyrelsen varje månad. Under året beräknas
genomsnittlig lånekostnad i internbanken bli lägre budgeterat, flera lån har under våren omsatts till en
lägre ränta än tidigare villkorat. Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning till bolagen blir
samtidigt lägre som följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig ränta.
Övriga kommungemensamma kostnader och intäkter
Till bokslutet 2018 avsattes 1 mnkr i omställningskostnader för förtroendevalda utifrån en framtida
kostnad. I revisionsrapporten för 2019 gör revisionen gällande att dessa kostnader istället ska
redovisas som en del av pensionsskulden utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsförbindelsen.
Den förändrade redovisningen innebär en resultatpåverkade post med +1 mnkr. Övriga
kommungemensamma kostnader inkluderar även lönekostnader för tidigare kommundirektör där
finansiering saknas.
PO och arbetsgivaravgifter
Regeringen har som en åtgärd i coronakrisen beslutat om sänkt arbetsgivaravgift för perioden marsjuni från 31,42% till 10,21%. Lättanden gäller 30 anställda med max 25 000 kr i månadslön vilket enligt
prognosen medför en lägre kostnad med 0,7 mnkr. Regeringen har även beslutat om ersättning till
kommunerna för sjuklönekostnader för april och maj, beloppet är inte känt i dagsläget men HRavdelningen följer kontinuerligt utvecklingen.

Budget och prognosantaganden
Prognosen för pensionsmedelsportföljen inkluderar endast de realiserade förluster/vinster som
kommunen har haft fram till slutet av april. Fram till dess att placeringarna säljs är beloppen
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prognoser på framtida vinster/förluster utifrån aktuella marknadsvärden och årets prognos påverkas
mycket av utvecklingen av corona. Sedan tidigare rapporteras placeringarnas utveckling månadsvis till
kommunstyrelsen i ärendet riskkontroll pensionsplaceringar.
I prognosen finns inte upptaget något belopp för kommunens ersättning från staten för
sjuklönekostnader i april-maj då beloppet ännu inte är känt.
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Förändring av ekonomiska ramar
Anslag
strategisk

Budget

Ram-

Beslut

2020 justeringar

plan 2020

Kommunfullmäktige

4 520

4 000

-520
-520 omfördelning budgetmedel

Överförmyndaren

2 705

2 731

Revisionen

1 223

1 223

0

65

65

0

129

129

0

5 571

6 091

520

114 261 112 601

-1 660

Valnämnden
Bygg- och

26 löneöversyn 2019

till KS
från kommungem.

miljönämnden
Kommunstyrelsen inkl
sociala
myndighetsnämnden
520 omfördelning budgetmedel
Ledningsstaben

från KF

-704 Väktartjänster

till samhällsb.

-966 Sänkt internhyra

till samhällsb.

300 Platsutveckling Rejmyre

från kommungem

14 Jobblabb

från kommungem.

kompetensförsörjning
Östergötland
843 Nya kapitalkostnader
-1 736 Integrationsverksamhet

från kommungem.
till sektor social
omsorg

-100 konsultmedel VD FFIA
65 Lönekartläggning
1 199 Löneöversyn 2019
-575 Medlemsavg SKR
Sektor samhällsbyggnad

74 353

78 865

till finansenheten
från kommungem.
från kommungem.
till kommungem

4 512
-336 Sänkt internhyra
1 644 nya kapitalkostnader
704 Väktartjänster

till fastighet
från kommungem.
till ledningsstaben

1 458 Löneöversyn 2019

från kommungem.

250 Konvertering filer

från kommungem

verksamhetssystem bygg-

digitaliseringspotten

och miljö
792 Tjänster plan och bygg
Sektor social omsorg

227 107 232 971

från kommungem.

5 864
-56 Sänkt internhyra
2 123 Integrationsverksamhet

till samhällsb.
från
ledningsstaben/finansenheten

3 602 löneöversyn 2019
195 Digitalisering
verksamhetsystem IFO

33

från kommungem.
från kommungem
digitaliseringspotten
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Beslut

justeringar

plan 2020

Sektor utbildning

543 671

555 116

11 445
1 287 Justerad internhyra
281 Projektmiljonen

till samhällsb.
från kommungem.

gymnasieskolor
55 Certifiering Bergska skolan

från kommungem.
utvecklingspotten

990 Familjecentral
8 832 löneöversyn 2019
Sektor Vård och

289 896

297 178

från kommungem
från kommungem.

7 282

omsorg
106 Justerad internhyra

till samhällsb.

5 966 Löneöversyn 2019

från kommungem.

250 Elearingplattform

från kommungem
digitaliseringspotten

410 Läkemedelsrobot

från kommungem
digitaliseringspotten

550 Preventivt arbete HSL

från kommungem
utvecklingspotten

Kommungemensamma

63 461

36 279

-27 182

kostnader
-2 487 nya kapitalkostnader

sektor
samhällsbyggnad,
ledningsstaben

Utvecklingsmedel digitalisering:

-35 Sänkt internhyra

till samhällsb.

-65 Lönekartläggning

till ledningsstaben

-250 Elearingplattform

till sektor vård och
oms.

-410 Läkemedelsrobot

till sektor vård och
oms.

-195 Verksamhetssystem IFO

till sektor social
omsorg

-250 Konvertering filer

till sektor samhällsb.

verksamhetssystem byggoch miljö
Utvecklings- och omställningspotten:

-14 Jobblabb

till ledningsstaben

kompetensförsörjning
Östergötland
-55 Certifiering Bergska skolan

till sektor utb.

-300 Platsutveckling Rejmyre

till ledningsstaben

-550 Preventivt arbete HSL

till sektor vård och
oms.

-21 083 Löneöversyn 2019

till sektorerna

-281 Projektmiljonen

till sektor utb.

gymnasieskolor
-990 Familjecentral

till sektor utb.

575 Medlemsavg SKR

från ledningsstaben

-792 Tjänster plan och bygg

sektor
samhällsbyggnad

Ekonomiska ramar
Finansenheten

1 326 963

1 327 250

27 730

-1 340 540 -1 340 827

-287
100 konsultmedel VD FFIA

från ledningsstaben

-387 integrationsinsatser

till sektor social
omsorg

Total

-13 577

-13 577

0
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Finspångs Förvaltnings och industrihus AB
Ekonomisk rapport 2020-04-30

FFIA
Resultaträkning

3186

2020-01-01

Utfall
2019-04-30

Utfall
2019-12-31

Budget
Utfall
2020 2020-04-30

Prognos
2020

Diff mot
Budget

1 062

3 242

3 462

1 639

11

212

11

0

47%

3 300

-162

0%

13

0

-59

0

2

-35

0%

-35

-35

Intäkter
Hyra
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall

Intäkter totalt

-30

-70

-48

-12

25%

-12

36

1 043

3 325

3 425

1 593

47%

3 266

-159

Driftkostnader
Fastighetsskötsel

-20

-411

-345

-16

5%

-300

45

-120

-486

-400

-62

15%

-445

-45

Fastighetsel

-88

-287

-280

-130

46%

-330

-50

Uppvärmning

-98

-686

-642

-69

11%

-642

0

V/A

-27

-94

-102

-27

26%

-107

-5

Renhållning

Reparationer o löpande underhåll

-13

-26

-2

-1

37%

-2

0

Markavgifter

0

0

-19

0

0%

0

19

Försäkringar

0

-26

-47

0

0%

-30

17

Avskrivna fordringar

0

-8

0

0

0%

-40

-40

Övriga driftkostnader

-81

-168

-104

-29

28%

-130

-26

-447

-2 193

-1 941

-332

17%

-2 026

-85

Lokalunderhåll

0

0

-100

0

0%

-50

50

Fastighetsunderhåll

0

0

-100

0

0%

-50

50

Övrigt underhåll

0

0

0

0

0%

0

0

Summa underhållskostnad

0

0

-200

0

0%

0

200

Summa driftskostnader

Underhållskostnad

Fastighetsskatt

0

-106

-110

0

0%

-110

0

Avskrivning byggnader

-248

-755

-759

-319

42%

-960

-201

BRUTTORESULTAT

347

271

415

942

227%

170

-245

-5

-1 124

-1 025

-314

31%

-1 200

-175

-17

-66

-65

-24

37%

-70

-5

0

-7

0

0

0%

0

0

-23

-1 197

-1 090

-338

31%

-1 270

-180

325

-927

-675

603

-89%

-1 100

-425

Koncernbidrag

0

1 011

552

0

0%

552

Finansiella intäkter

0

3

0

0

0%

0

0

Räntebidrag

0

0

0

0

0%

0

0

-189

-727

-40

-183

456%

-727

-687

0

0

-700

0

0%

0

700

Summa finansiella kostnader

-189

287

-188

-183

97%

-175

13

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

136

-640

-863

421

-49%

-1 275

-412

Realisationsvinst

0

0

0

0

0%

0

0

Realisationsförlust

0

0

0

0

0%

0

0
0

Administration och marknadsföring
Administration
Administration, avskrivningar
Marknadsföring
Summa administration

RÖRELSERESULTAT

0

Finansiella kostnader netto

Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

0

Jämförelsestörande poster

0

0

Poster av engångskaraktär

0

8 657

0

0

0%

0

Restituerad skatt

0

0

0

0

0%

0

Summa jämförelsestörande poster

0

8 657

0

0

0
0

Skatter
Skatt p g a ändrad taxering

0

0

0

0

0%

0

0

Latent skatt

0

-1 702

-185

0

0%

-185

0

136

6 315

-1 048

421

-1 460

-412

RESULTAT

Kommentarer
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Bolaget förväntas göra ett sämre resultat än budgeterat och prognosen visar – 412 kr mot budget
med ett totalt utfall på – 1 460 tkr.
De största avvikelserna:
Avskrivningar har ökat beroende på att en uppskrivning av fastigheter genomfördes efter en
oberoende värdering i samband med bokslutet 2019.
Administration har belastats med en del kostnader för utredningar bland annat ovanstående
värdering.
Intäkterna är något lägre än beräknat än vad räknades med i budgetläget. Inga eventuella effekter av
Corona har medtagits i prognosen.
Lägre underhåll än budgeterat förväntas motverka minusresultatet under året.
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Tertialrapport 2020-04-30
Resultatrapport, företagsövergripande

Finspångs Tekniska Verk AB har ett resultat efter finansiella poster på 15,4 mkr efter justering
av VA och Avfalls resultat. Det är 2 mkr bättre än budget.
På rörelseintäkterna ligger vi efter mot budget med 5,2 mkr vilket motsvarar en avvikelse med 6,9 %. Intäkter förbränning avfall -0,5 mkr sämre än budget, vissa störningar av leveranser av
sopor från andra länder i och med coronaviruset. Intäkter vatten och avlopp ligger efter budget
med 1,9 mkr, för högt i budget vilket har justerats i prognosen. Intäkter övrigt har en stor
avvikelse på 4,6 mkr och det beror främst på den skattefinansierade delen för vinterväghållning
som avviker p.g.a. den milda vintern med lite snö. Samtliga kostnadsposter har ett lägre utfall
än budget, totalt -7,3 mkr vilket motsvarar -11,8% Störst avvikelse har vi på bränslekostnader
på grund av det milda vädret har vi inte behövt elda så mycket med bioolja de första månaderna
på året. Lägre övriga externa kostnader är mycket kopplat till den milda vintern med lite snö.
Personalkostnader är lägre beror på en del vakanta tjänster som nu tillsats eller kommer
tillsättas men också utbildningstillfällen som blivit inställda pga. Corona. Företaget har också
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lägre kostnader för arbetsgivaravgifter efter skatteverkets beslut om tidsbegränsad nedsättning
av arbetsgivaravgifter under Corona-krisen.

Administrativa avdelningen där mestadels av företagets intäkter finns är något sämre jämfört
med budget och beror främst på lägre intäkter för Vatten rörligt. Resterande avdelningar visar
ett bättre resultat än budget.

2 (3)
123

Fortsatt stabil kassa men med tanke på den höga investeringstakt vi kommer att ha under året
ser vi ett eventuellt behov av utökat lån under årets sista kvartal. Vi följer den utvecklingen
noggrant för mycket kan hända som påverkar likviditeten med tanke på den situation vi befinner
oss i med coronaviruset.
Prognos 1 2020

Finspångs Tekniska Verk AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster (efter justerat VA
resultat på 5,7 mkr) på 15,7 mkr en sänkning av resultatet med 2,4 mkr jämfört med budget.
Intäkter förbränning avfall ca 10 % beräknad mindre kapacitet i ton vilket motsvarar -1,4 mkr
lägre intäkter. Intäkter vatten och avlopp är det en sänkning med -2,4 mkr för lägre förbrukning
av vatten rörligt. Övriga rörelseintäkters ökning på 2,1 mkr består av ersättning från konkursboet
ED biogas. På kostnadssidan är det en sänkning med 2 mkr lägre bränslekostnad av Bioolja
med tanke på den milda vintern årets första månader. Beräknad ökade rörelsekostnader inom
energiavdelningen främst förbrukningsmaterial som kalk, och reservdelar. Sänkning av övriga
externa kostnader avser mycket av besparingsåtgärder inom VA, ingen rivning av Lotorps
vattentorn, lägre kostnader för spolning av ledningsnätet, lägre konsultkostnader.
Sänkt räntekostnad med 1,1 mkr, i budget beräknades räntan med 2,5% men snitträntan pekar
på under 2%
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Datum
2020-05-13

Tertialrapport 2020-04-30
Finet AB Resultatrapport
Intäkter
Anslutningsavgifter privat och företag
Privata- och företagsabonnemang (tjänstelev)
Företags abonnemang (Finet)
TV
Datakommavgifter + trådlöst nät (Kommunen)
Svartfiber, kapacitet, LAN-LAN tjänster
Hyra datorhall
Övriga intäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Övriga externa kostnader
Marknadsföring
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader

Budget 2020
Utfall 2019-04- periodiserad 4
Utfall jmf
30
mån
Utfall april 2020 budget i %

Prognos 1
2020 Helår

721 648
2 815 445
0
582 924
1 499 916
613 884
313 903
335 949
6 883 668

1 500 000
3 066 667
0
600 000
1 500 000
700 000
333 333
266 667
7 966 667

2 813 756
3 215 898
0
623 456
1 432 962
656 700
326 700
262 793
9 332 264

188%
105%
0%
104%
96%
94%
98%
99%
117%

4 500 000
9 200 000
0
1 800 000
4 500 000
2 100 000
1 000 000
800 000
23 900 000

-1 874 782
-269 130
-110 583
-2 403 613
-2 431 755
-7 089 863

-1 833 333
-216 667
-83 333
-2 733 333
-2 500 000
-7 366 667

-1 852 039
-301 243
-122 695
-2 801 997
-2 395 241
-7 473 215

101%
139%
147%
103%
96%
101%

-5 500 000
-650 000
-250 000
-8 200 000
-7 500 000
-22 100 000

Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader

-206 195

600 000

1 859 049

310%

1800000

-440 347

-510 000

-427 939

84%

-1530000

Resultat efter finansiella poster

-646 541

90 000

1 431 111

1590%

270000

Bokslutsdipositioner
Upplupen/Lämnat koncernbidrag
Överavskrivning

-55 000

-55 000

-55 000
0

100%

-165000

-701 541

35 000

1 376 111

3932%

105000

-701 541

35 000

1 376 111

3932%

105000

Resultat före skatt
Justerad skatt fg år
skatt
Resultat efter skatt

Kommentar till resultat 2020-04-30 och prognos 1 2020
Finet visar ett positivt resultat före skatt på 1 376 tkr.
Anledningen till det stora positiva resultatet är att vi under 2019 inte hann fiberansluta så många
fastigheter som planerats, och projekten har istället avslutats nu under början av 2020.
Annars följer vi budgeten bra på samtliga poster och gör därför inga förändringar i prognos 1.
Vi räknar med vid årets slut att ha ett positivt resultat på drygt 100 tkr som vi (efter beslut av Finets
styrelse) bokar upp som en obeskattad reserv genom en överavskrivning vilket medför ett noll
resultat efter skatt.
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Ekonomisk redovisning - tertial 1 2020
Sammanfattning
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr.
Prognosen för helåret visar ett negativt resultat om 25,2 mnkr, en avvikelse med
38,7 mnkr.
En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den
rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger
ett scenario istället för en prognos. Med anledning av pandemin beslutade den
politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett lokalt stödpaket till
näringslivet. Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020 och
sjuklönerna för mars månad har kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8
mnkr föregående år.
Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott i jämförelse
med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård
och omsorg och samhällsbyggnad. Sektor social omsorg prognostiserar den
största avvikelsen, 12 procent högre nettokostnader än budgeterat vilket
motsvarar ett underskott om 27,2 mnkr. För sektor vård och omsorg är
avvikelsen 4 procent, för sektor utbildning är avvikelsen 3 procent och för
samhällsbyggnad är avvikelsen 2 procent.
Inom sektor social omsorg prognostiseras det största underskottet, 9,7 mnkr, för
köpta platser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Underskottet är dock mindre än befarat då
antalet ärenden har minskat sedan årets ingång. Köpta platser är väsentligt dyrare
än de platser som drivs i egen regi. Placeringar vuxna redovisar en avvikelse om
5,0 mnkr. En ökning av antalet placeringar enligt lag om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak
till denna avvikelse. Andra verksamheter som redovisar större underskott är
försörjningsstöd, 5,0 mnkr, personlig assistans enligt LSS och
socialförsäkringsbalken (SFB), 4,3 mnkr, och boende samt boendestöd enligt
LSS/SoL, 3,6 mnkr. Underskottet för personlig assistans beror på att
schablonersättningen från Försäkringskassan inte täcker den kommunala
lönekostnaden. Flera åtgärder pågår för att minska underskotten, bland annat
arbetas det aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa
placeringar. Då kommunens boenden är fullbelagda förutsätter det att utbyggnad
och nybyggnad kommer till stånd inom en snar framtid för att kunna minska
kostnaderna. Inom personlig assistans har man skapat en egen bemanningsgrupp
för att kunna optimera bemanningen.
Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om
11,8 mnkr. Särskilt boende förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 9,8
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mnkr, hemtjänst underskott om 2,6 mnkr, hälso- och sjukvårdsorganisationen
underskott om 2,6 mnkr. Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret
redovisar båda överskott om totalt 3,2 mnkr. Inom särskilt boende ingår en ny
enhet som skapats för att ta emot smittade personer med det nya coronaviruset.
Hela den beräknade kostnaden för enheten, 2,5 mnkr blir ett underskott då
enheten inte fanns med i budget. Särskilt boende fick också lägre
budgettilldelning än föregående år och har inte lyckats minska sina
personalkostnader tillräckligt för att klara av den nya nivån. Underskottet inom
hemtjänsten beror till stor del på personalkostnader. Åtgärder pågår för att få en
effektivare bemanning inom särskilt boende och en effektivare fördelning av
personal inom hemtjänsten för att nå budgeterad nivå.
Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 15,2
mnkr, varav grundskola 2,2 mnkr, förskola 6,6 mnkr och gymnasiet 6,4 mnkr.
De prognostiserade underskotten var kända redan i budgetarbetet vid årets
början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att
redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Varje
chefsområde har fått ett uppdrag som innebär en kontinuerlig översyn av
organisation och bemanning i varje läge och översyn av alla former av
omkostnader. Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att
lämna förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har
tagits fram som kommer att behandlas i kommunledningsgruppen.
Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, varav
transportservice står för det största underskottet om 1,8 mnkr. Transportservice
påverkas i stor utsträckning av coronautbrottet som vilket gett minskad
efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor.
Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt social omsorg med 50
procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av
transportservice totala intäkter.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, 10,9 mnkr, vilket främst
härrör till kapitalkostnader för nya investeringar. Flera investeringsprojekt
kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast resultatet under del av
året. Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel
personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, visar ett förväntat överskott om
2,6 mnkr. Finans prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr. Prognosen för skatter
och statsbidrag visar ett överskott mot budget. Överskottet är nettoeffekten av
minskade skatteintäkter och ökade generella statsbidrag. Prognosen för
pensionsmedelsportföljen visar ett underskott. Från och med 2019 ska
kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för
anskaffningsvärde, vilket skapar stor variation i redovisningen mellan åren.
Under mars och april har börsen fallit och värdet för kommunens
pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona.
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna tertialrapport 1, 2020.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte
-----
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Ann-Christin Ahl Vallgren
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Kommunstyrelsen

Budgetförutsättningar inför arbetet med strategisk plan
2021-2023 och budget 2021
Sammanfattning
Internationellt, nationellt och i den offentliga verksamheten är det ekonomiska
läget svår prognosticerat utifrån den pandemi som pågår. Budgetarbetet i
Finspångs kommun har senarelagts på grund av pandemin. Det råder extremt stor
ekonomisk osäkerhet vilket gör att Sveriges kommuner och Regioner beskriver
mer ett scenario än en prognos.
I arbetet med budget 2021 och strategisk plan 2021-2023 så behöver
budgetförutsättningarna beslutas. Förvaltningen har tittat på Sveriges kommuner
och Regioners cirkulär 20:20 och utifrån den förslår nedanstående
budgetförutsättningar.
I kalkylen 2020-04-29
Personalkostnadsökningar (SKR)
Övriga kostnadsökningar (SKR)
Ränta
Skatteunderlagets utv (SKR)
Skattesats
Befolkning 1 nov
Investeringsnivå egen finansiering
Resultatmål. mkr

2019
3,0
2,3
2,5
3
22,15
21 707
65
13

2020
2,8
2,4
2,5
3,1
22,15
21 911
65
13

2021
2,2
1,5
2,5
3,5
22,15
22 070
65
1%

2022
1,7
2,1
2,5
3,7
22,15
22 242
65
1%

2023
2,7
2,3
2,5
3,8
22,15
22403
65
1%

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att anta ovanstående budgetförutsättningar

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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Kommunstyrelsen

Riskkontroll pensionsplaceringar april 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 april månad:
Den totala risksituationen har stärkts under april. De kraftiga penning- och
finanspolitiska insatser som gjorts välden över, tillsammans med en förhoppning
om snabb återhämtning, medförde att aktie- och kreditmarknaden steg kraftigt.
Under månaden har Stockholmsbörsen stigit med 8,5% vilket givetvis påverkat
kommunens pensionsportfölj positivt.
I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 183,6% vilket
innebär en ökning med 3,1%- enheter (180,5%). Max andel aktier kan nu som mest
uppgå till 9%, att jämföras med 7% i mars.
Förändringar i portföljen:
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.
Orealiserade vinster uppgick vid årsskiftet till +3,6 mnkr baserat på då aktuella
marknadsvärden. Utvecklingen visar nu på en negativ värdeutveckling av portföljen
med -4,8 mnkr under tertial 1, vilket dock är en förbättring jämfört med föregående
månad (-5,1%).
Som ett led i att säkra pensionsportföljen har kommunen under våren minskat
andelen aktier och istället placerat i säkrare värdepapper vilket har inneburit
reaförluster med cirka 4 mnkr som påverkar finansenhetens resultat för 2020. Dessa
finansiella poster påverkar således kommunens ekonomi i stor grad under året och
utgör en stor osäkerhetspost i prognosarbetet.

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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Under april har följande förändringar skett i portföljen för att säkra
portföljinnehavet:

Fördelning i portföljen i slutet av april:

Förslag till beslut
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar april 2020.
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – APRIL
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
På samma sätt som mars blev en historisk månad i negativ bemärkelse så blev utvecklingen
för april månad historisk fast till motsatsen. Efter kraftiga penning- och finanspolitiska
stimulanser, tillsammans med förhoppningar om en snabb ekonomisk återhämtning så blev
rekylen på aktie- och kreditmarknaden kraftig. Exempelvis ledde uppgången på den
amerikanska aktiemarknaden till den bästa avkastningsmånaden sedan 1987. Samtidigt har
restriktionerna i samband med bekämpandet av spridningen av Covid-19 börjat visa sig i den
makroekonomiska statistiken där effekten på bland annat arbetsmarknader globalt sett
hittills är värre än under finanskrisen. Den snabba och kraftiga uppgången på
aktiemarknaden har även medfört att man återigen tagit ut svängarna rejält och prisar in en
snabb ekonomisk återhämtning, något som inte är så självklart. Stockholmsbörsen (SIX PRX)
rekylerade upp under månaden med 8,5% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI
Europe) steg med 6,4% i lokal valuta och 3,9% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden
(MSCI World) gick också upp under månaden med 11,0% i lokal valuta, vilket motsvarar 8,8%
upp i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg 9,2% i lokal valuta och var upp 7,0% i svenska
kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden,
från 25,8% till 23,8%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) sjönk volatiliteten från
29,7% till 26,6% och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet föll från 27,1% till 24,1%.
Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronans mot de flesta större valutorna. Vid
månadsskiftet handlades en dollar för 9,77 kronor, en euro för 10,69 kronor och ett brittiskt
pund för 12,30 kronor. På räntemarknaden minskade yielden med 4 punkter till -1,31% för
den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare
obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 34 punkter till -1,02%. Yielden för den nominella
svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 8 punkter till 0,33%
och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) steg med 7 punkter till -0,35%.
Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,15%.
•

Den totala risksituationen har stärkts under april. I jämförelse med föregående
månad har aktuell konsolidering stigit till 183,6% (180,5%).

•

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 2,6% och maximal andel aktier
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9%. Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (9%)
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

2020-04-30

Avkastning
2020-03-31

64,3
35,0
183,6%
0,0%
0,0%

0,7%
-1,0%
3,1%
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
2,6% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 9%.
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

2020-04-30

2020-03-31

64,3
62,6
1,7
2,6%
9,0%
3,9%
0,0%

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

Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 64,3 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
2020-04-30

Min

Limiter
Max

1%
95%
1,1
4%
1%
3%
0%

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

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

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
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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 Differens
senaste månaden senaste månaden
0,4%
0,2%
0,3%
8,8%
8,5%
0,3%
8,4%
8,8%
-0,4%
0,7%
0,5%
0,2%
Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31
-2,2%
0,7%
-2,9%
-25,1%
-11,2%
-13,9%
-17,7%
-8,3%
-9,4%
-6,9%
-4,1%
-2,8%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser
Kassaflödesmatchningen
mellan
realränteobligationerna
och
de
kommande
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än
jämförelseindexet.
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med
Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller
förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg &
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se..
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Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport april 2020
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska
följas upp.
Händelser under april månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för april 2020. Den
genomsnittliga räntan har ökat jämfört med föregående månad och uppgår till
1,76% (1,76%). I slutet av juni förfaller en av de ränteswappar internbanken har
vilket då kommer förbättra snitträntan.
Internbanken har fortfarande krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt
1 051,1 mdr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med
olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.
För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre
räntekostnader än budgeterat. De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och
konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för
vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen
baseras på genomsnittlig ränta.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i
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skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i
form av ränteswappar.
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var
måttet 20%, vilket ligger inom angivet intervall.
Den genomsnittliga
volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid
utgången av april var värdet 2,26 år.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom
att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i
skuldportföljen.
Vid slutet av april uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 16,2%.
Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste
12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till
betalning).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 2,47 år.

Förslag till beslut
1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för april 2020.
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Finspångs kommun

2020-04-30

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 29,4% varav 19,9% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,26 år.
Genomsnittlig ränta är 1,79%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 16,2%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,47 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

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

2020-04-30
1 051 100 000
1,79%
2,26 år
29,4%
19,9%
2,47 år
16,2%

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

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

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

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

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

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

Millions

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

40%
400
35%

30%

300

25%
20%

200

15%
10%

100

5%
0%

Rörligt

Fast
Rörligt
Andel (%)

0.25 - 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

100 000 000 216 000 000 180 000 000 110 500 000 100 000 000

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

> 10 år

70 500 000

64 600 000

0

0

0

0

6,71%

6,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

209 500 000
19,93%

9,51%

20,55%

17,12%

Max. andel enligt finanspolicy
Max. andel rörligt enligt finanspolicy

10,51%

9,51%

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

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

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

Utestående
20,0%
9,5%
20,5%
17,1%
10,5%
9,5%
12,9%
0,0%
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Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)
TSEK

50%

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

300 000

25%

20%

200 000

15%
10%

100 000

5%
0%
Belopp

Andel (%)

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

170 500

271 000

355 000

90 000

16,2%

25,8%

33,8%

8,6%

100 000

0

64 600

0

0

0

0

9,5%

0,0%

6,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

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

7-8 år

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

8-9 år

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

9-10 år

> 10 år

0

Utestående
16,2%
25,8%
33,8%
8,6%
9,5%
0,0%
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Andel av koncernens låneskuld

Låneskuld per låntagare
Kommunen
Vallonbygden
FTV
FFIA
Finet
Totalt koncernen

142 579 000
500 000 000
310 160 000
35 305 000
63 056 000
1 051 100 000

FFIA
3%

Finet
6%

Kommunen
14%

Långivare
Kommuninvest

1 051 100 000

Totalt koncernen

1 051 100 000

FTV
29%

Vallonbygden
48%

Kredtigivare
Motparter Swappar
SEB
Totalt koncernen

341 000 000
341 000 000

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

Kredit nr
79711
84557
89154
97386
101350
112083
117683
120774

Ränteförfall
2020-06-22
2020-07-22
2020-06-01
2020-05-22
2020-05-13
2020-06-29
2020-07-22
2020-07-24

Kapitalförfall
2020-06-22
2022-01-24
2020-12-01
2023-02-22
2023-11-13
2021-12-30
2020-10-22
2023-04-24

Räntesats
0,347%
0,905%
0,508%
0,420%
0,391%
0,431%
0,375%
0,453%

Kreditmarginal
0,110%
0,580%
0,370%
0,270%
0,220%
0,120%
0,050%
0,140%

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

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

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

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

Stibor
-0,302%
-0,302%
-0,302%
-0,302%
-0,311%
-0,311%

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

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

Fast finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

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

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

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

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

Räntebetalning
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
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Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller
överstiga 5 år.

2,26

år

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

19,9

%

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

20,5

%

1-2 år

2-3 år

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

Ingen avvikelse

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

Ingen avvikelse

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

33,8

%

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

2,47

år

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

100,0

% Kommuninvest

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

Ingen avvikelse
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Kommunstyrelsen

Internkontroll sektor social omsorg juni 2020
Sammanfattning
Internkontrollen för juni 2020 omfattar följande kontrollmoment:
Sammanställningar av placeringar samt kostnader, barn och unga, tertial 1
2020
Kontrollerna visar:
Kostnaden för tertial 1 2020 ligger lägre än snittkostnaden för 2019. Antalet
placeringar har ökat något inom ett par placeringstyper men inte tillräckligt
mycket eller över tid, för att definiera det som en avvikelse.
Följande åtgärder redovisas:
Individ- och familjeomsorgen arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att minska
behovet av placeringar för barn och unga.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll social omsorg juni 2020
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Utfall
Antal placerade barn och ungdomar
Risk:

Stor kostnad för andel placerade barn och ungdomar

Kontrollmoment

Utfall

Sammanställning av placeringar samt kostnader

Ingen avvikelse

Antalet placerade barn, samt kostnadsbild
Kommentar Tertial 1 2020
Rapporteringen redovisar antal barn och unga, unika individer, som är placerade i någon form. Dessutom redovisas
antalet placeringar, vilket även innefattar byte av lagrum (tex från vård enligt socialtjänstlagen, SoL, till vård enligt lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) och byte av vårdform/vårdgivare. Till och med kvartal 2 2019 redovisades
inte antal där det var färre än 5 placeringar i en viss placeringstyp. Då antalet ensamkommande idag är väldigt få
redovisas alla placeringar i samma tabell från och med 2020.
Rapportering har ändrat frekvens från kvartal till tertial, för att få med den ekonomiska rapporteringen som idag görs
tertialvis. För att ge stöd i jämförelse i övergången redovisas antalet placeringar för första kvartalet 2020 inom parentes.
Antalet placeringar har inte nödvändigtvis något samband med kostnader för placeringar. Nedan redovisade placeringar
kan vara väldigt korta och olika placeringar kan skilja mycket i kostnad. Kostnader för placeringar redovisas i separat
tabell.
Antalet aktuella vårdnadsöverflyttningar under perioden redovisas i separat tabell.
Perioden avser 2020-01-01 – 2020-04-30
Antalet placeringar i konsulentstött familjehem har ökat något gentemot 2019. Det har flyttat in familjer med stora
behov till kommunen vilket resulterat i placeringar i konsulentstödda familjehem. Den senaste tiden har det inkommit
flera intresseanmälningar från familjer som önskat vara familjehem för Finspångs kommun, då de hört att det ska vara bra.
Prognosen är att Finspång kommer få fler egna familjehem som möjliggör strävan mot målet att minska antalet
placeringar i konsulentstödda familjehem. Idag är det dock nödvändigt att ibland placera i konsulentstödda familjehem.
Antalet placeringar på SiS-hem (Statens institutionsstyrelse) har ökat gentemot 2019. Individ- och familjeomsorgen har
satsat på att göra korta placeringar på SiS-hem för att bryta pågående hemsituation. Parallellt med placeringen jobbas
aktivt med att individen ska komma till ett HVB-hem eller familjehem. Under rådande Corona-situation sker inte flyttar
mellan olika behandlingshem varför placeringarna kan bli längre än planerat.
Kostnaden för Tertial 1 2020 ligger lägre än snittkostnaden för 2019.
Antal placeringar, barn och unga totalt, 2020
Placeringtyp

Antal 2020 T1 (Q1)

SiS-hem (LVU §12)

9 (8 Q1)

HVB (enskild och offentlig
huvudman)

8 (6 Q1)

Konsulentstött familjehem

11 (11 Q1)

Nätverkshem

8 (8 Q1)

Familjehem

32 (31 Q1)

Beredskap/jourplaceringar

3 (3 Q1)

Stödboende

1 (1 Q1)

Summa placeringar

72 (68 Q1)

Summa unika individer

55 (53 Q1)
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Kontrollmoment

Utfall

Antal vårdnadsöverflyttningar, barn och unga
2020

2019

2018

27

21

14

Antal - Q2

22

14

Antal - Q3

25

16

Antal - Q4

22

20

Antal - Q1

Avslut av vårdnadsöverflytt kan bland annat ske vid avslut av gymnasieutbildning, vilket ger att den unga då är omkring 20
år.
Utfall kostnader för placeringar barn och unga
(tkr)

Tertial 1

2020

8 666

2019

10 732

Tertial 2

Tertial 3

10 513

7 862

Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2019
Placeringtyp

Antal 2019 (Q1)

Antal2019 (Q2)

Antal 2019 (Q3)

Antal 2019 (Q4)

HVB(offentlig
huvudman/ SiS)

-

6

7

3

HVB (enskild
huvudman/privat)

10

10

8

4

Konsulentstött
familjehem

8

7

7

4

Släktinghem

10

8

6

7

Familjehem

26

28

22

26

Beredskap/jourplacer
ingar

-

-

1

5

Stödboende

-

-

1

1

Summa placeringar

64

64

52

50

Summa unika
individer

52

48

45

45

Antal2019 (Q3)

Antal2019 (Q4)

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2019
Placeringtyp

Antal2019 (Q1)

Antal2019 (Q2)

HVB(offentlig
huvudman/egen regi)

-

-

HVB(enskild
huvudman/ privat)

-

-

Konsulentstött
familjehem

-

-

Familjehem

-

-

Släktinghem

-

-
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Kontrollmoment

Utfall

Beredskap/
jourplacering

-

1

Stödboende

16

11

7

4

Summa placeringar

22

14

10

7

Summa unika
individer

20

14

9

7

Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2018
Placeringtyp

Antal 2018 (Q1)

Antal2018 (Q2)

Antal 2018(Q3)

Antal 2018(Q4)

HVB(offentlig
huvudman/ SiS)

7

6

5

-

HVB (enskild
huvudman/privat)

11

18

12

8

Konsulentstött
familjehem

8

10

7

5

Släktinghem

7

5

-

7

Familjehem

30

26

27

24

Beredskap/
jourplaceringar

-

6

-

-

Summa placeringar

66

72

58

48

Summa unika
individer

58

55

50

45

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2018
Placeringtyp

Antal 2018(Q1)

Antal 2018(Q2)

Antal 2018(Q3)

Antal 2018(Q4)

HVB(offentlig
huvudman/egen regi)

29

22

15

7

HVB(enskild
huvudman/privat)

6

-

-

-

Konsulentstött
familjehem

-

-

-

-

Familjehem

10

7

8

-

Släktinghem

-

-

-

-

Beredskap/
jourplacering

-

-

-

-

Stödboende

-

-

-

10

Summa placeringar

50

36

29

25

Summa unika
individer

44

34

27

24
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Kommunstyrelsen

Detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten
Hårstorp 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt
bostadsområde med varierad bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för
kolonilotter.
Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längst i
väster, mot Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis
kan tre punkthus byggas här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående
villor och radhus, parhus och flerfamiljshus i en till två våningar. Området får
tillfart från Norralundsvägen.
I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med
odlingslotter med möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande.
I aktualitetsförklaringen till gällande översiktsplan (ÖP2011) är inriktningen för
aktuellt område ska utvecklas för bostadsbebyggelse.
Förvaltningens bedömning är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte
behöver upprättas då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Samråd och granskning
Samråd genomfördes 12 mars till 2 maj 2018.
Granskning genomfördes 6 till 22 april 2020.
Efter samrådet gjordes följande ändringar i planhandlingarna:






Tillfarten till planområdet har ändrats för att säkerställa Gronvägen som
huvudled för kollektivtrafiken. Ny tillfart till området föreslås ske via
Norralundsvägen/ Gronvägen.
Planförslaget har anpassats till översvämningsrisker,
fornlämningsområde, och indu-stribuller från verksamhetsområdet på
Norralundsvägen (skyddsområde och anpass-ning av byggnadshöjd).
Planbestämmelserna har justerats till granskningsskedet.
Ytor för tekniska anläggningar (transformatorstationer och pumpstation
för avlopp) har lagts till i plankartan.
Gång- och cykelvägen i den norra delen av planområdet utgår för att ge
plats för mer ändamålsenliga fastigheter.

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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Gång- och cykelvägsanslutningar säkerställs både till Östra Hårstorp och
passage vid Gronvägen/Bävervägen.
Naturområden har lagts in i både den västra och östra delen av
planområdet för att säkerställa naturvärden.
Fornlämningsområde har säkerställts med allmän platsmark NATUR.
Ytor för dagvattenhantering har säkerställts i den södra delen av området.

Efter granskningen har enbart redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna:



Gång- och cykelvägar (GÅNGCYKEL) och genomförandetid för
tillfartsvägen (a1) redovisas med en större textstorlek på plankartan.
Fastighetsbeteckningarna ses över i grundkartan.

Följande redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen:




Förtydligande avseende kommunens intention att ge de bostadsfastigheter
som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen öster om
planområdet en ny tillfart genom Dalsbergsområdet.
Gångvägen nedanför Fjärilsvägen kommer att ersättas med ett gångstråk
längs nytt dagvattenstråk i den södra delen av planområdet.
Genomförandedelen förtydligas att det är Lantmäteriet som handlägger
fastighetsrättsliga frågor.

Ekonomi
Förvaltningen har tagit fram en exploateringskalkyl för att redovisa de kostnader
kommunen har för att genomföra detaljplanen. Kostnaderna belastar
exploateringsprojektet för området.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Att anta detaljplanen för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 i
enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
2. Att paragrafen justeras omedelbart

Bilagor
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Behovsbedömning för MKB
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Fastighetsförteckning
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OM DETALJPLANEN
Detaljplanens handlingar
Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:


Planbeskrivning



Plankarta med bestämmelser



Behovsbedömning



Fastighetsförteckning

Följande utredningar har tagits fram inför granskningen:


Geoteknik, WSP Sverige 2015-04-29 och Ramböll 2017-04-06



Stabilitetsvärdering, Ramböll 2019-05-27 och ÅF 2019-06-28



Dagvattenutredning, WSP 2015-05-28 och 2018-12-21



Bullerutredning, WSP Environmental 2015-05-27



Bullerutredning Finspång Dalsberg, WSP 2018-08-31



Förprojektering av gator och VA,
WSP Samhällsbyggnad 2019-01-29



Skyfallskartering, WSP 2019-11-27



Arkeologisk utredning, arkeologigruppen 2019-06-13

Plan- och bygglagen
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) enligt dess
lydelse efter 1 januari 2015.
Förfarande
Detaljplanen tas fram med standardförfarande. Läs mer om processen på sista sidan i detta
dokument.
Planprocess och skede
Planen befinner sig i granskningsskedet. Yttranden över planförslaget kan lämnas under
granskningstiden.
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Handlingar
Till planen hör följande handlingar:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning



Behovsbedömning



Fastighetsförteckning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad
bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter.

Huvuddrag
Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längt i väster, mot
Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis kan tre punkthus byggas
här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående villor och radhus, parhus och
flerfamiljshus i en till två våningar. Området får tillfart från Norralundsvägen.
I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter med
möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken
Planområdet omfattas av två riksintressen för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken.
Riksintressena som omfattas är;
Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)
Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom riksintressena föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga objekt räknas, inom
samlad bebyggelse, byggnader med mera högre än 45 meter. Inom planområdet är hösta tillåtna
nockhöjd på 15 meter därmed påverkas inte försvarsmaktens riksintressen på något olämpligt
sätt.
Området berör i övrigt inte något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Kapitel 5 i Miljöbalken – Miljökvalitetsnormer (MKN)
Genomförandet av planen bedöms inte leda till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
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
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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. Kommunens bedömning är att det inte finns någon risk att MKN för luft
överskrids för något ämne.
MKN vatten

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
Lotorpsån är planområdets recipient (Lotorp-Glan, SE650984-150226) som mynnar ut i sjön
Glan. Lotorpsån och Glan är ytvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer
fastställda av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt enligt
Vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordningen baseras på EU:s ramdirektiv för
vatten (2000/60/EG).
Lotorpsåns har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Status för Glan är
otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnorm för
Lotorpsån och Glan är att uppnå god ekologisk status år 2027 och att uppnå god kemisk
ytvattenstatus. Orsaken till att Lotorpsån inte uppnår god ekologisk status beror på hinder för
konnektivitet och negativ hydromorfologisk påverkan i vattendraget. Ingen
övergödningsproblematik bedöms finnas. Ekologisk status för Glan baseras på en bedömning
där växtplankton visar otillfredsställande status och bottenfauna som visar på måttlig status.
Det kan finnas en viss övergödningsproblematik
Dagvatten inom planområdet kommer att fördröjas och renas i diken och fördröjningsdammar
innan det leds vidare ut i recipienten. Enligt föroreningsberäkningen som gjorts i
dagvattenutredningen kommer föroreningsmängderna att öka med föreslagen markanvändning,
men efter rening minskar mängderna avsevärt. Föreslagna åtgärder för dagvattnet bedöms inte
förhindra att god status kan uppnås för vattenförekomsten.

Figur 1. Föroreningar före och efter rening i damm (µg/l)
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Figur 2. Föroreningar före och efter rening i damm (kg/år).

Plandata
Planen handläggs med standardförfarande
Området består till största delen av oexploaterad åkermark med åkerholmar i den centrala
delen. Inom området finns mindre grusvägar. Dels en som ansluter från Gronvägen i nordväst
och följer den norra delen av planområdet dels en som försörjer området söder ifrån och delar
området i en östlig och en västlig del. Båda dessa är i nuläget endast för gång- och cykeltrafik.
Lägesbestämning
Planområdet ligger i östra delen av Finspångs tätort. Område avgränsas av Gronvägen i väster,
bostadsbebyggelse i området Östra Hårstorp i norr, en mindre grusväg i öster och
verksamhetsområdet intill Norralundsvägen i söder. Planområdet är omkring 15 hektar stort (se
figur 1).

Figur 3 Planområdets placering i förhållande till befintlig bebyggelse.
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Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Finspångs kommun.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan från 2011 är inget ställningstagande gjort för det aktuella
planområdet. Däremot har området pekats ut som utvecklingsområde för bostäder i
aktualitetsprövningen av gällande översiktsplan.1 Området har arbetats fram utifrån efterfrågan
på bostäder i stråket med närhet till riksväg 51.
Detaljplanen bedöms därmed att stämma överens med gällande översiktsplan.
Detaljplaner
Den södra delen av planområdet, det vill säga den delen som utgörs av tillfarten till området, är
planlagt sedan tidigare, DP 254. Detaljplanen vann laga kraft 2011-10-28. Berört område är
planlagt som natur och plantering. Syftet med detaljplan är att möjliggöra för ett område med
småindustri, handel och kontor i ett bra transport- och exponeringsläge. Detaljplanen har
genomförandetid till och med 2021-10-28.

Figur 4. Gällande detaljplan (DP254) för områdets tillfart

Miljöbedömning
Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Inom ramen för denna

1

Översiktsplan antagen 2011-11-23 är aktualitetsprövad och beslutad vara fortsatt aktuell av kommunfullmäktige 2016-01-27,
Kf § 8.
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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). Behovsbedömningen visar att genomförande av
detaljplanen för Dalsberg inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Någon
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.
Kommunala beslut i övrigt
Den 2 februari 2015 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta
detaljplan för nytt bostadsområde mellan Östra Hårstorp och verksamhetsområdet vid
Norralundsvägen. (Dnr 2014.0804.214)

Planförslag och konsekvenser
Huvuddragen är att detaljplanen ska tillåta en bebyggelse med villor, radhus och lägre
flerfamiljshus i en omfattning och skala som förekommer i omkringliggande bostadsområden.
Det västra kvarteret närmast Gronvägen tillåts dock 4 våningshus, vilket blir ett tillskott i
stadsbilden. Husen bidrar med att skapa variation i bostadsbebyggelsen och kompletterar till
viss del omkringliggande bostadshus.
Bebyggelse
Huvuddelen av planområdet tillåter både villor och radhus, parhus eller flerfamiljshus i två
våningar. Centralt i området tillåts endast en våning på grund av industribuller. Detaljplanens
avsikt är att vara öppen för olika typer av bostadshus och har därför inte några
utformningsbestämmelser.

Figur 4. Illustration över föreslagen bebyggelse.
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Friliggande enbostadshus (villor)

För friliggande småhus föreslås största byggnadsarea 25 procent av fastighetsarean per
fastighet inklusive komplementbyggnad, dock är största byggnadsarea 200 kvadratmeter.
Fastigheternas storlek regleras till minst 800 kvadratmeter.
Rad- eller parhus

Största totala byggnadsarea, inklusive komplementbyggnad inom område där radhus, parhus
och kedjehus byggs är 40 procent av tomtarean.
Fastigheternas storlek regleras inte i detaljplanen och flera radhus och parhus skulle därför
kunna byggas inom en stor fastighet.
Flerbostadshus

I planområdets västra del finns en byggrätt om 1500 kvadratmeter och en nockhöjd på 15
meter. Exempelvis skulle tre stycken punkthus om fyra våningar byggas här.

Figur 5. Skuggverkan från fyravåningshus

En solstudie har gjort för att undersöka den skuggverkan som skapas av de östra byggrätterna.
Bilderna ovan visar skuggverkan runt vårdagsjämning. De ny husen kommer inte att skapa
några skuggor som når de befintliga husen mellan vår och höstdagjämning.
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Under de mörkaste vintermånadernas soliga dagar genererar de nya husen viss skugga över de
befintliga husen från kl.1200 och framåt. Bilden nedan visar skuggverkan den 20 jan kl.12.00,
vilken är den tidpunkt solen träffar några av husens uteplatser.

Figur 6. Skuggverkan från fyravåningshus 20 jan kl 12.00

För att säkerställa att radhusen på Humlevägen inte utsätts för betydande olägenhet av
skuggverkan från fyravåningshusen har en bestämmelse om att marken får endast förses med
komplementbyggnad (s k plusmark) införts i den norra delen av kvartersmarken.
Flerbostadshus kan placeras på flera platser inom planområdet. I två av kvarteren anses
förutsättningarna för flerbostadshus var större. De kvarteret har därför givits en nockhöjd på 8,5
meter.
Placering av byggnadsverk

Placeringsbestämmelser har lagts in i plankartan för att styra var bebyggelsen får placeras för
att få ett gaturum som följer gatan.
Kolonilotter och stadsodling

I planområdets västra del finns ett område avsatt för kolonilotter och stadsodling. Området har
även en byggrätt om 100 kvadratmeter för att möjliggöra föreningslokal eller liknande.
Centralt i området för kolonilotter finns en yta med bestämmelsen att marken inte får förses
med byggnad (prickmark). Platsen ligger lågt och behöver kunna översvämmas vid kraftiga
skyfall.
Tekniska anläggningar

I planområdet avsätt mark för tre transformatorstationer och en pumpstation.
Ytorna för transformatorstationer som ligger i direkt anslutning till kvartersmark förses med
prickmark (5 meter) för att säkerställa att skyddsavståndet mellan transformator och byggnad
uppfylls
Skolor
Inom det aktuella detaljplaneområdet kommer det inte finnas utrymme för att bygga någon ny
förskola eller skola. Befintliga skolor i närområdet bedöms kunna tillgodose behovet.
De två närmsta förskolorna är Hårstorps förskola och Kvarnens förskola. Båda ligger cirka en
kilometer från de planerade bostäderna. Befintliga grundskolor i närområdet är Storängsskolan
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(F-5) och Grosvadsskolan (6-9). Till dessa är avståndet cirka 1,5 kilometer. Gång- och
cykelvägnätet till skolorna och förskolorna är väl utbyggt.
Säkra gång- och cykelöverfarter över Gronvägen förväntas ske via Mandelblomsvägen där ett
bevakat övergångställe finns eller via övergångsstäälet vid kollektivtrafikknutpunkten vid
Bävervägen. Gång- och cykelväg finns redan mellan Mandelblomsvägen och planområdet.
Service
Kommersiell service finns i direkt anslutning till planområde, inom Vibergaområdet samt i
Finspångs centrum.
Närmsta vårdcentral finns på Finspångs lasarett.
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 tillämpas 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.
Utemiljö, lek och rekreation
Inom och i direkt anslutning till området finns gott om plats för lek och utevistelse. I väster
angränsar planområdet till skogsområde med höga rekreationsvärden och närhet till sjön Gron.
En dryg kilometer norrut ligger Arena Grosvad.
Gator och trafik
Tillfart till området kommer att ske via en anslutning från Norralundsvägen. Detta gör att det
inte behöver byggas ytterligare en in- och utfart på Gronvägen, som är relativt hård trafikerad
och är huvudled för kollektivtrafiken.
Korsningen Gronvägen/
Norralundsvägen har
utretts för den tillkommande trafiken. Korsningen behöver byggas
om för att få ett bra trafikflöde. Ombyggnationen kommer att göras
under 2020.

Figur 7. Förslag till ny utformning av korsningen Gronvägen – Norralundsvägen.
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Tillfart till befintliga bostadsfastigheter

De bostadsfastigheter som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen öster om
planområdet ges en ny tillfart genom Dalsbergsområdet. Anslutning sker vid vändplatsen i
öster.
Gång och cykel

I norra delen går en grusväg mellan Gronvägen och skogsområdet i öster som idag används
som rekreationsstråk. Vid genomförandet av detaljplanen kommer denna att delvis ersättas med
ny lokalgata för att kunna utnyttja marken på ett effektivt sätt. I den östra delen av planområdet
kommer trafikslagen att blandas, när vägnätet är utbyggt. Det kommer även att byggas en gång
och cykelväg i planområdets sydvästra del för att skapa en gångväg till busshållplatser och
handelsområdet.

Figur 8. Illustration över nytt gång- och cykelnät

Ett nytt gångstråk kommer att anläggas i anslutning till det nya dagvattenstråk i den södra delen
av planområdet.
Kollektivtrafik

En större omstigningsplats finns vid Bävervägen, sydväst om planområdet. Detta är också den
hållplats som ligger närmast cirka 300-800 meter från ny bostadsbebyggelse.
Parkering, varumottag, utfarter
Parkering ska ske inom respektive fastighet. Parkering för radhusen eller för besökande kan
samordnas. För friliggande hus, kedje-, par- eller radhus anordnas bilparkeringen i första hand
på egen tomt.
Parkering för kolonilotter och stadsodling sker i anslutning till verksamheten.
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Natur
Kommunens har gjort en naturvärdesbedömning för planområdet. På kartan nedan visas de
områden som inventerats. Övrig mark är idag brukad åkermark och bedöms därför inte
nödvändig att inventera.

Figur 9. Karta över de områden som inventerats i den initiala naturvärdesbedömningen.

Den samlade bedömningen är att de tre delområdena har många olika karaktärer. Kartorna
nedan visar i grova drag den indelning i olika karaktärsområden som gjorts vid inventeringen.
Vissa delar har höga naturvärden, vissa har potential för att utveckla högre naturvärden och
andra har få naturvärden.

Figur 10. Grovindelning i olika karaktärsområden, ur Initial naturvärdesbedömning 2017-04-24

Områdena 1 samt 5-7 har få naturvärden. Område 2 och 3 ingår inte i planområdet.
Område 4 har höga naturvärden. Tallar i olika ålder med inslag av gran, asp och björk. En del
av tallarna har pansarbark. Områdets naturvärde ligger främst i de äldre tallarna som med tiden
kan bli lämpliga bostäder för många vedlevande insekter. Området är delvis planlagt för
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bostäder, men till största delen naturmark. Vid en exploatering av området ska

kompensationsåtgärder vidtas.
Figur 11. Grovindelning i olika karaktärsområden, ur Initial naturvärdesbedömning 2017-04-24

I område 8 består naturvärdet främst i den stora andelen stående och liggande döda veden för
vedlevande insekter och fåglar för födosök och bohål. Planförslaget påverkar en del av område
8. Innan området exploateras ska det göras en inventering av främst insektsfauna och lavar.
I område 9 finns naturvärden i form av de större klibbalarna som absorberar stora mängder
vatten samt binder luftkväve. Området säkerställs som naturmark.
Område 10 och 11 utgörs av åkerholmar som är skyddade genom det generella biotopskyddet.
Åkerholmarna ligger inom naturområde i detaljplanen. Skötsel av dessa sker inom kommunens
ordinarie arbete med skötsel av naturmark.
Inom planområdet bedöms inte finns några skyddsvärda djurarter.
Mark- och vegetation
Marken i området består av brukad åkermark med åkerholmar samt några mindre skogspartier.
Terrängen varierar i höjd och i de lägre delarna av området finns vatten ovan befintlig markyta.
I områdets nordvästra del finns ett öppet dagvattendike där dagvatten från närområdet i norr
rinner, via ett fördröjningsmagasin, söderut längs markytan ner mitt på området. Vattnet har här
bildat ett kärr med fri vattenyta ovan mark.
Jordbruksmark

Marken som tas i anspråk för nya bostäder består till stor del av jordbruksmark. Kommunens
bedömning är att föreslagen markanvändning innebär en god hushållning med mark och vatten.
Detta motiveras genom följande frågeställningar:
Är marken jordbruksmark?

Fastigheten Hårstorp 1:1 är en så kallad ”allmän plats fastighet” där olika delar har taxerats på
olika sätt. Kommunens bedömning är att marken inom planområdet till stor del är att betrakta
som taxerad lantbruksenhet.
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Är marken brukningsvärd?

Jordbruksmarken ligger insprängt mellan ett bostadsområde och ett verksamhetsområde och
bedöms som mindre brukningsbar för att främja en sammanhållen, tät och hållbar utveckling av
Finspångs tätort. På den aktuella platsen kan befintlig infrastruktur i form av vatten, avlopp,
gator, gång- och cykelvägar samt närhet till både kommersiell och offentlig service.
Kommunen bedömer att jordbruksmarken utifrån dessa förutsättningar inte bedöms
brukningsvärd inom planområdet.
Tillgodoser den nya bebyggelsen ett väsentligt samhällsintresse?

Finspång har ett tillväxtmål om 30´000 invånare till år 2035. För att skapa förutsättningar för
denna tillväxt och samtidigt ha ett hållbarhetsperspektiv på utvecklingen är bedömningen att
Finspångs utvecklig i första hand ska bygga på befintliga strukturer. Nya markområden
behöver tas i anspråk för ortsutveckling med bostäder, kommersiell- samt offentlig service. Det
gör att jordbruksmark kan komma att tas i anspråk för att ortens utveckling kan bygga vidare på
befintlig infrastruktur i form av exempelvis vatten och avlopp, gator, gång- och cykelvägar
samt närhet till service i form av exempelvis barnomsorg och kollektivtrafik.
Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse.
Finns det annan mark som kan tas i anspråk i stället?

Platsen bedöms lämpligt utifrån samhällsbyggnadssynpunkt eftersom den bygger på befintliga
strukturer och är en god hushållning med mark- och vattenområden.
Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i aktualitetsprövningen för ÖP2011.
Området har arbetats fram utifrån efterfrågan på bostäder i stråket med närhet till riksväg 51.
Geotekniska förhållanden
Under planprocessens gång har genomförts ett antal utredningar för att säkerställa de
geotekniska förhållandena. Utredningarna visar på att området är lämpligt att bebygga under
förutsättning att bebyggelsen grundläggs på rätt sätt samt att byggnationer i området inte får
medföra en sänkning av grundvattennivån.
Innan byggnation ska detaljerade geotekniska utredningar genomföras.
Nedan redovisas sammanfattningar av de geotekniska utredningarna.
Översiktlig geoteknisk undersökning 1989/ 2016

I samband med planläggningen av Östra Hårstorp i slutet av 1980-talet gjorde Hylanders Geobyrå AB en översiktlig geoteknisk undersökning som även täcker den del som utreds i denna
detaljplan (1989-03-31) WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Finspångs kommun
utvärderat rapporten. Markförhållandena i området varierar där de högre delarna består av
fastmark (friktionsjord) och berg i dagen medan den lägre terrängen består av lösare jord ovan
friktionsjord.
Översiktlig geoteknisk utredning 2017

Under våren 2017 fick Ramböll i uppdrag att genomföra en översiktlig geoteknisk utredning av
området. Detta med syftet att översiktligt beskriva de geotekniska förhållandena inom området,
redovisa dimensionerande värden för jorden samt att ge rekommendationer för
grundläggningssätt beroende på de varierande geotekniska förhållandena.
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Jordartförhållanden varierar inom området, från lös lera till fast friktionsjord. Området har
delats upp i tre marktyper baserat på jordens lermäktighet och jordartsförekomst.
Rekommenderad grundläggning redovisas på bilden nedan:

Figur 12. Grundläggning utifrån marktyp.

Stabilitetsvärdering 2019

En stabilitetsvärdering gjordes av ÅF 2019-06-28 för att sammanfatta resultaten i de tidigare
geotekniska undersökningarna och förtydliga kvarstående oklarheter.

Figur 13. Situationsplan. På området ska olika typer av byggnader anläggas. Det blå markerade området visar var 5våningshus ska byggas. Det rödmarkerade området visar var 1- eller 2-våningshus ska byggas. Det gulmarkerade området
visar var radhus ska byggas.

Markstabilitet

I området där en- eller tvåvåningsbyggnader planeras består av två meter mäktig lera.
Markstabiliteten är tillräcklig.
Området där fyravåningshus planeras, består av lera. Den översta delen består av torrskorpelera
som är cirka 1 meter tjock. Lerjorden överlagrar en fast lagrad morän. Marken är stabil.
Det område där radhus planeras, består av lös lerjord med tjocklek mellan ca 5-7 meter.
Området i sig, är stabilt om det byggs en eller två våningar på grund av att topografin är flack. I
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händelse att omfattande utfyllnader kommer att göras, måste kompletterande
stabilitetsberäkningar utföras.
Område för öppet dagvattendike. Marken söder om det planerade höghus-området och vid
radhusområdet i öster består av siltig lera. För att undvika skred ska planerad slänt vara 1:2
eller flackare. För att ytterligare säkra stabiliteten ska mindre buskar anläggas på slänterna och
släntkrönen.
Marksättningar

Det område där höghus samt ett- eller två-våningshus planeras, är förväntade sättningar små.
Det område där radhus planeras kan förhållandevis stora sättningar förväntas. Med
utgångspunkt från Översiktlig geoteknisk undersökning från 1989, har en handberäkning utförts
på förväntade sättningar. Beräkningarna visar att sättningarna kan bli cirka 30 cm om 1 meter
fyllning anläggs. I Översiktlig geoteknisk undersökning från 2017 rekommenderas
pålgrundläggning.
Kulturmiljö
Fornlämningar

Arkeologiska utredningar har gjorts för att undersöka tre objekt i planområdets sydöstra del.
Utredningen föreslår att ett utav objekten, lämnas orörd i planförslaget. Den föreslagna ytan
planläggs som Natur med bestämmelsen fornlämning.

Figur 14. Arkeologisk utredning etapp 2

Störningar och riskfrågor
Planområdet ligger i direkt anslutning till ett område detaljplanerat för verksamheter med ett
maximalt skyddsavstånd på 50 meter. Gränserna i denna detaljplan är anpassade till detta
skyddsavstånd.
Buller
WSP akustik har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en bullerutredning 2018 för
planområdet. Utredningen omfattar både trafik- och industribuller. Eftersom bullret från trafik
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och industri har så olika karaktär måste bullerpåverkan på planområdets redovisas på separata
kartor.
Trafikbuller

För bedömning av trafikbuller i anslutning till ny bostadsbebyggelse har
Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) använts.
I situationerna för 2015 och 2035 beräknas riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå från trafik
vid fasad klaras. Även riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå från trafik
för uteplats förväntas klaras för både 2015 och 2035.
Nedan redovisas ekvivalent respektive maximal ljudnivå för 2015 och 2035.

Figur 15. 2015. Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik.

Figur 16. 2015. Ljudutbredningskarta avser maximal A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik.
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Figur 17. 2035. Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik.

Figur 18. 2035. Ljudutbredningskarta avser maximal A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik.

Kommunen bedömer att det inte behöver fastställas bullerskyddsåtgärder för trafikbuller i
detaljplanen.
Industribuller

För bedömning av industribuller har Boverkets rapport 2015:21 Industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning
använts.
I beräkning av ljudnivå från industri har schablonen 55 LWA/m2 använts eftersom det vid
utredningstillfället inte var klarlagt vilka verksamheter kommer byggas på de då tomma
tomterna längs Norralundsvägen. Hänsyn behöver tas till beräknad ljudnivå från
verksamhetsområdet vid placering och utformning av bostäder inom planområdet för att klara
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Boverkets riktvärden. Detta då framförallt högre våningar drabbas av ljudnivåer över 45 dBA.
Dessa behöver då kompletteras med en tyst sida, med ljudnivå under 40 dB.

Figur 19. Industri. Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från industri

I planförslaget har tillåten högsta nockhöjd i meter anpassats till bullerpåverkan från
verksamhetsområdet.
I detaljplanen för verksamhetsområdet söder om planområdet tillåts småindustri, handel och
kontor som har ett maximalt störningsavstånd på 50 meter. Skyddsavstånd säkerställs i
planförslaget som allmän platsmark SKYDD. Det bör även planteras träd eller liknande för att
få en vegetationsvägg mellan verksamhetsområdet och det nya bostadsområdet.
Ljusstörningar
För att minska de eventuella ljusstörningar som kan uppkomma från verksamhetsområdet på
Norralundsvägen avser kommunen anlägga en vegetationsridå mellan områdena.
Förorenad mark
Marken inom planområdet har varit brukad jordbruksmark fram till 2019 och det är orimligt att
anta att det finns förorenade fyllnadsmassor eller andra föroreningar inom aktuellt område.
Radon
All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert.
Ras- och skred
Se rubriken Geotekniska förhållanden.
Skyfall
En skyfallskartering har genomförts av WSP 2019-11-27. Planområdet är en dalgång och
riskerar att få höga vattenflöden vid kraftiga skyfall. Planförslaget har anpassats efter detta. Två
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öppna dagvattendammar finns inom planområdet. Båda är utformade för att klara ett 100årsregn och kan översvämmas utan att skada människor eller egendom.
Genom området ska vattnet avledas ytligt med ett dike och två dammar. Diket ska vara ett tvåstegsdike där mittenfåran ska vara 1 m bred och 0,5 m hög samt att terrassen ska vara 1 m bred
på respektive sida innan slänten går upp och möter släntkrön i marknivå.

Figur 20. Förslag på sektion tvåstegsdike

För dammarnas volym har de som beräknats i dagvattenutredningen som gjordes av WSP
2018-12-21 använts. På fyra ställen passerar diket vägar (enligt den detaljplanen som legat som
underlag) där det kommer att vara trummor/kulvertar. I modellen har det testats med två olika
dimensioner 500 och 1000.

Figur 21. Vattendjup D1000 på kulvert
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Figur 22. Rinnvägar D1000 på kulvert

Utsikt
Längs med Norralundsvägen finns en lagakraftvunnen detaljplanplan som tillåter byggnation i
upp till 12 meter byggnadshöjd. Området ligger på en högre nivå än planområdet och kommer
inom de närmaste åren att byggas ut med fler verksamheter. Detta innebär att delar av utsikten
redan inskränkts.
Utsikt över landskap eller grönytor är ett mervärde i en bostad vilket innebär en kvalitativ
förlust om den försvinner. Förlust av utsikt för enskilda boende bedöms som helhet inte orsaka
betydande olägenhet så skymd utsikt ofta är oundvikligt vid en utbyggnad och förtätning av
stadsmiljöer.
Kommunen bedömer att viss förlust av utsikt inte bedöms orsaka en betydande olägenhet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Beslut kommer att tas i
kommunfullmäktige om att utvidga verksamhetsområdet. Inga ledningar för vatten och avlopp
finns således i området. Utrymme för utbyggnad av ledningsnätet säkerställs i planen inom
allmän platsmark. En förprojektering av vatten- och avloppssystemet samt vägnäten har gjorts
av WSP 2019-01-25 för att säkerställa genomförbarheten.
Dagvatten
En dagvattenutredning har gjort av WSP i två steg, steg 1 2015-05-28 och steg två 2018-12-21
på uppdrag av Finspångs kommun. Utredningarna visar att lokalhantering av dagvatten genom
infiltration inte är möjlig då marken till stora delar består av lera och berg. Dagvatten bör
avledas ytligt så långt som möjligt. Gator förses med diken för att få fördröjning och rening av
upp kommet dagvatten nära källan. Bebyggelse och gator ska planeras på så sätt att den ytliga
avrinningen ska följa de naturliga vattenvägarna. Öppna dagvattenmagasin så som dammar
anläggs i lokala lågpunkter. Dagvatten avleds senare till befintligt utlopp öster om planområdet.
Skissen visar ungefärliga föreslagna placeringar av framtida dammar i områdets västra
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respektive östra del. Dagvatten från västra området samlas i ny damm och leds vidare till
områdets östra del via en ledning med utlopp i befintligt dike alternativt eller strax öster om
befintligt dike. Dagvatten avleds sedan ytligt till andra dammen i östra området. I mitten av
områdets östra del finns en mindre höjdrygg som delar områdets lokala lågpunkt. Denna är en
mindre höjdrygg som kan byggas bort vid höjdsättning av området. Dagvatten från befintliga
fastigheter norr om utredningsområdet avleds via ett dikessystem till en befintlig
fördröjningsdamm i planens nordvästra del. Detaljplanen bör ta hänsyn till detta system och
dagvatten från befintlig damm bör avledas tillsammans med dagvatten från området vidare från
utredningsområdet och vidare bort via utloppet öster om detaljplanen. Genom området och norr
om fastigheten Hårdtorp 1:80 går en befintlig dagvattenledning. Om möjligt bör även det
dagvattnet lyftas upp och hanteras ytligt.

Figur 23. Dagvattendammarnas placering och det öppna diket, samt flödesriktningar.

Värme
Fjärrvärmenätet finns utbyggt i området Östra Hårstorp norr om planområdet. För att Finspångs
tekniska verk ska kunna ansluta området till fjärrvärmenätet är en hög anslutningsgrad en
förutsättning.
El
I anslutning till befintlig bebyggelse i norr finns en elnätsstation. Elnätet kommer att behöva
byggas ut i samband med exploateringen.
Avfall
Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för avfallshanteringen
inom planområdet.
Elektronisk kommunikation
Längs med befintlig gång- och cykelväg i norra delen av planområdet finns fiberledningar
dragna vilket gör det möjligt att på ett förhållandevis enkelt sätt koppla på ny bebyggelse.
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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, vatten- och
avloppsanläggningar, vägar med mera regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.
Kommunen använder sig av fördröjd genomförandetid för den del av detaljplanen som berör
DP254. Genomförandetiden för denna del av planen är 5 år och startar 2021-10-29.
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 och genomförandeorganisation
Huvudmannaskap för allmän plats

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats (gator, gång-/cykelvägar och naturmark).
Kommunen ansvarar därmed 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 vatten och avlopp

Finpångs Tekniska Verk AB är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten och ansvarar
därmed för att anläggningar för vatten, avlopp och dagvatten byggs ut inom planområdet samt
ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.
Planområdet ingår i dagsläget inte i verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten.
Verksamhetsområdet kommer att utökas när detaljplanen vinner laga kraft och VAanläggningen är utbyggd.
El, tele, elektrisk kommunikation och värme

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet. TeliaSonera Access AB är huvudman för
telenätet.
Finet AB är huvudman för fibernätet.
Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för
anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess utbyggnad, drift och
underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet.
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Kvartersmark

Varje exploatör och/eller fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin
kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och bebyggs enligt detaljplanen.
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark
som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning.
Fastighetsägaren/exploatören ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vatten och
avlopp, el, tele etcetera när anslutning är aktuell.
Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av
samhällsplaneringsenheten.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet.
Bygglov/anmälan/övriga tillstånd

Ansökan om bygglov, rivnings- 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 Samhällsplaneringsenheten.
Genomförande och samordning vid utbyggnad av allmän plats

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.
Projektering och utbyggnad/ombyggnad av gator och övriga anläggningar på allmän platsmark
ska samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar.
Samordning vid projektering och utbyggnad ska även ske med övriga ledningshavare (el, tele,
fiber etcetera).
Genomförande inom kvartersmark

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om startbesked tagits.
Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet är upprättad.
Preliminär tidplan

Planering:
Samråd om detaljplan

Oktober/november 2017

Granskning av detaljplan

Mars/April 2020

Antagande av detaljplan *

Q2 2020

Genomförande kvartersmark och allmän
plats:

Byggnation påbörjas när detaljplanen vunnit laga
kraft.
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*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
Elledningar

Elledningen i den norra delen av planområdet behöver flyttas vid en exploatering av området.
Den ska placeras inom allmän platsmark NATUR.
Dagvatten

När området exploateras måste det anläggas ett avskärande dike mellan Fjärilsvägen och de nya
bostäderna i den norra delen av planområdet för att ta hand om det vattnet vid ett skyfall.

Figur 24. Placering av avskärande dike.

Kompensationsåtgärder natur

Kompensationsåtgärder i enlighet ned naturinventeringen ska göras för att miljökompensera för
de naturområden som tas i anspråk för bebyggelse.
I område 8 består naturvärdet främst i den stora andelen stående och liggande döda veden för vedlevande
insekter och fåglar för födosök och bohål. Planförslaget påverkar en del av område 8. Innan området exploateras ska det göras en inventering av främst insektsfauna och lavar.

Ljusstörningar

För att minska de eventuella ljusstörningar som kan uppkomma från verksamhetsområdet på
Norralundsvägen avser kommunen anlägga en vegetationsridå mellan områdena.
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Tillfart, post- och avfallshantering för befintliga bostadsfastigheter

Tillfart till de befintliga bostadsfastigheterna öster om planområdet ska ske genom
Dalsbergsområdet. Anslutning ska ske vid vändplanen i öster.
I anslutning till vändplatsen behöver även anordnas utrymme för postlådor och soptunnor för
dessa fastigheter.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Planområdet berör följande fastigheter.
Fastighet:

Ägare:

Hårstorp 1:1

Finspångs kommun

Kvartersmark

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på 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.
All kvartersmark inom planområdet tillhör i dagsläget den kommunägda fastigheten Hårstorp
1:1.
Kvartersmark för bostäder

Kommunen kommer att sälja kvartersmark för bostadsbebyggelse. Det kan ske både direkt till
privatpersoner genom den kommunala tomtkön och till byggherrar genom markanvisning.
I samband med försäljning ska nya fastigheter bildas. Antalet fastigheter inom kvarteren kan
komma att variera beroende på upplåtelseform (äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt).
Kvartersmark för koloniområde

Kommunen kommer iordningställa kvartersmark för koloniområde och därefter upplåta marken
till Grostorps kolonilottsförening.
Utformningen av koloniområdet kommer att arbetas av kommunen fram parallellt med
projektering av allmän plats.
Allmän platsmark

Allmän platsmark kommer att fortsätta tillhöra den kommunägda fastigheten Hårstorp 1:1.
Fastigheten Hårstorp 1:1 är idag cirka 173 hektar och innehåller till största delen allmän
platsmark inom östra delen av Finspångs tätort.
Gemensamhetsanläggningar, servitut

Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet.
Det finns ett befintligt servitut inom planområdet. Det avser ett servitut för brunn och
vattenledning till förmån för fastigheten Hårstorp 2:88 (akt-nr 05-FIN-3086.1). Servitutet är
beläget inom kvartersmark för bostäder i östra delen av planområdet.
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Kommunen kommer i samband med genomförandet av detaljplanen att säkerställa att
fastigheten fortsättningsvis kommer att få tillgång till vatten, antingen genom att servitutet
finns kvar, eller omlokaliseras, eller genom en annan VA-lösning.
Nya gemensamhetsanläggningar och/eller servitut kan komma att bildas om det uppkommer
behov av samverkan mellan olika fastigheter, till exempel gällande parkeringslösningar inom
kvartersmark.
Ledningsrätt

I planområdets södra del finns en ledningsrätt, aktnummer 05-FIN-3463. Ledningsrätten ligger
till förmån för Finspångs Elverk (bör ligga hos Vattenfall idag). Ledningsrätten ligger inom
allmän plats och bedöms inte påverkas av planläggningen.

Figur 25 Ledningsdragningens sträckning.

Avtal

Följande avtal kan behöva tecknas/ändras för att genomföra detaljplanen:
Arrendeavtal
Jordbruksarrende

Åkermarken inom planområdet är utarrenderad. Befintliga arrendeavtal är uppsagda. Nya
arrendeavtal som reglerar brukande fram till dess att byggnation påbörjas kan komma att
tecknas.
Lägenhetsarrende

Inriktningen är att ett nytt arrendeavtal ska tecknas mellan kommunen och Grostorps
kolonilottsförening avseende upplåtelse av mark för kolonilottsverksamhet.
Markanvisningsavtal

I det fall kommunen väljer att låta byggherrar/exploatörer bygga flera hus inom ett eller flera
kvarter ska markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och byggherre/exploatör.
Markanvisningsavtal kan komma att tecknas innan detaljplanen antas.
Markanvisningsavtal som leder till att byggherre/exploatör köper mark fullföljs genom
marköverlåtelseavtal.
Markanvisning ska ske enligt kommunens riktlinjer för markanvisningar (antagna av
kommunfullmäktige 2016-10-05).

27
184

DPXXX

Köpeavtal

Köpeavtal tecknas mellan kommunen och privatpersoner för fastigheter (småhustomter) som
säljs via den kommunala tomtkön.
Köpeavtal för småhustomter tecknas först när detaljplanen vunnit laga kraft, avstyckning av
fastigheter är klar, och gator är utbyggda.
Markavvattningsföretag

Det markavvattningsföretag (aktnummer E 2*0797)som tidigare fanns inom planområdet har
upphävts av mark- och miljödomstolen (M 1318-19, 2019-12-20).

Figur 26 Karta över Ölstad dikningsföretag. Kartan hämtad från Länsstyrelsens
WebbGIS http://ext- webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/ 2017-09-26

Ekonomiska frågor
Intäkter och kostnader (kvartersmark och allmän plats)

All kvartersmark inom planområdet ägs i dagsläget av kommunen. Kommunens intäkt består
av försäljning av kvartersmark inom planområdet.
Försäljning av kvartersmark kan komma att ske både till privatpersoner (småhustomter till
tomtkön) och till byggherrar/exploatörer.
Respektive fastighetsägare svarar (utför och bekostar) för utbyggnadskostnader inom sin
kvartersmark.
Kommunen svarar för (utför och bekostar) utbyggnad av allmän plats.
Kommunen har inför detaljplanens granskningsskede tagit fram en exploateringskalkyl. Den
visar att intäkterna av markförsäljning över tid beräknas täcka kostnaderna för utbyggnad av
allmän plats och andra genomförandekostnader.
Storleken på de uppskattade intäkterna är osäkra och det kan ta lång tid innan ett noll-resultat
kan nås. Intäkterna beror på flera faktorer, så som intresset från marknaden att bygga olika
bostadstyper som är ”nya” för Finspång, och den allmänna prisutvecklingen på
fastighetsmarknaden.
Driftskostnader

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

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

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 tas ut enligt gällande taxa.

Deltagande i planarbetet
Tjänstemän
Marika Sjödin Naturvårdssamordnare, Samhällsplaneringsenheten
Konsulter
Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter

Samhällsplaneringsenheten

Magnus Pirholt
Enhetschef

Marika Östemar
Planarkitekt
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Vad är en detaljplan2
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat
bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska
förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och
vattenområden och gränserna för dessa.
Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt andra
kapitlet plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen
miljöbalken. Observera att de krav som inte har prövats i detaljplanen och som gäller allmänna
intressen tas upp i bygglovsprövningen.
Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven
genomförandetid, om är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter
planen att gälla på samma sätt som innan med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras
eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter.
Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället
utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.
Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser. Utgångspunkten är att
kommunen ska vara huvudman för allmän plats, men även enskilda fastighetsägare, eller
samfällighetsföreningar kan vara huvudman om det finns särskilda skäl till det. Om kommunen
är huvudman medför planen en rätt – och även en skyldighet – att lösa in mark som är avsedd
för allmänna platser. Kommunalt huvudmannaskap medför en skyldighet att ställa i ordning
och underhålla dessa allmänna platser i den takt planen tas i anspråk.

2

Texten hämtad från Boverkets PBL-kunskapsbank
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/vad-ar- detaljplan1/
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Handläggare

Datum

Beteckning

Marika Östemar
Planarkitekt
0122-852 90

2020-03-24

KS.2016.0290

Ert datum

Er beteckning

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)
Detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten
Hårstorp 1:1,
Finspångs kommun
Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning
behöver göras för detaljplanen. En miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning, ska göras om detaljplanen kan medföra
betydande miljöpåverkan.
Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste
frågeställningarna i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning.
Behovsbedömningen grundar sig på kriterierna i bilagorna till MKBförordningen.
Bakgrund

Den 2 februari 2015 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag att upprätta
en detaljplan för ett nytt bostadsområde mellan Östra Hårstorp och
verksamhetsområdet vid Norralundsvägen. Området har pekats ut som ett
utvecklingsområde för bostäder i aktualitetsprövningen av gällande
översiktsplan, ÖP2011. Området har arbetats fram utifrån efterfrågan på
småhustomter i stråket med närhet till riksväg 51.
Platsen

Området består till största del av oexploaterad åkermark inklusive två
åkerholmar och ett dike. En mindre del av ett skogsparti kommer också att
tas i anspråk. Inom området finns i dagsläget inga vägar avsedda för
motortrafik. Dock är det möjligt att röra sig genom området till fots eller
med cykel via mindre grusvägar och stigar.
Området gränsar till verksamhetsområdet vid Norralundsvägen som är
planlagt för verksamheter som har ett maximalt störningsavstånd på 50
meter.
Planen

Genom planläggningen prövas lämpligheten i att etablera ett nytt
bostadsområde samt ett koloniområde med odlingslotter. Planen gör det
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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också möjligt att skapa en mer ändamålsenlig trafiklösning för de boende i
Johanneslund.
Påverkan

Jordbrukmark
Genomförandet av planen innebär att oexploaterad jordbruksmark kommer
att bebyggas. Kommunen bedömer att jordbruksmarken är mindre
brukningsvärd, bland annat med avseende på att den ligger insprängd mellan
ett bostadsområde och ett verksamhetsområde samt att den nya bebyggelsen
enkelt kan anslutas till befintlig infrastruktur.
Dagvatten
Byggnader och nya vägar kommer att leda till att delar av området hårdgörs.
Dagvatten inom planområdet kommer att omhändertas lokalt och renas i
diken och fördröjningsdammar. Föreslagna åtgärder för dagvattnet bedöms
inte förhindra att god status kan uppnås för vattenförekomsten.
Natur
En mindre del av ett skogsparti kommer också att tas ner i samband med
planens genomförande. Kompensationsåtgärder ska vidtas.
Störningar
För att säkerställa att bostäderna inom planområdet inte störs av
verksamheterna söder om området så ska skyddsavstånd (50 m) säkerställas
i planförslaget som allmän platsmark SKYDD. Det bör även planteras träd
eller liknande för att få en vegetationsvägg mellan verksamhetsområdet och
det nya bostadsområdet.
Finspångs kommun har låtit göra en kompletterande bullerutredning som
innefattar buller från både vägtrafik och industri. I beräkning av ljudnivå
från industri har schablonen 55 LWA/m2 använts eftersom det vid
utredningstillfället inte var klarlagt vilka verksamheter kommer byggas på
de då tomma tomterna längs Norralundsvägen. Hänsyn behöver tas till
beräknad ljudnivå från verksamhetsområdet vid placering och utformning
av bostäder inom planområdet för att klara Boverkets riktvärden. Detta då
framförallt högre våningar drabbas av ljudnivåer över 45 dBA. Dessa
behöver då kompletteras med en tyst sida, med ljudnivå under 40 dB. I
planförslaget har tillåten högsta nockhöjd i meter anpassats till
bullerpåverkan från verksamhetsområdet.
Översvämning
Planförslaget utformas utifrån de risker för översvämning som kan komma
att förekomma i områdets lågpunkter.
Trafik
Ny tillfart till området blir via Norralundsvägen/ Gronvägen. För att kunna
uppnå en tillfredsställande trafiksäkerhet i korsningen kommer den att
byggas om under 2020.
Geoteknik
Bedömningen är att området är lämpligt att bebygga under förutsättning att
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bebyggelsen grundläggs på rätt sätt samt att byggnationer i området inte får
medföra en sänkning av grundvattennivån.
Samlad bedömning

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning
krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen
och i denna behovsbedömning.
Samhällsplaneringsenheten

Magnus Pirholt

Marika Östemar

Enhetschef

Planarkitekt
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Sammanfattning – planens miljöpåverkan

Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Ingen

Berörs Kommentar
inte

Förordnanden och
skyddsvärden
1. Riksintressen

X

Berörs av riksintresse för
totalförsvaret:
Stoppområde höga objekt
flygfält (Malmslätt flygfält)
Influensområde luftrum
(Malmslätt flygfält)

2. Andra skyddsvärden

X

Övergripande mål och
normer
3. Miljökvalitetsmål

X

4. Miljökvalitetsnormer

X

Effekter på miljö, hälsa
och säkerhet
5. Ekologiska naturvärden och
nyckelbiotoper

X

I området finns biotopskyddade
åkerholmar. Dessa kommer att
inte att bebyggas. Området
säkerställs med NATUR.

6. Växtliv

X

Åkermarken bedöms inte ha
något växt- och djurliv som
påverkas.

7. Djurliv

X

Däremot blir det viss påverkan
på de områden som idag är
skog. Vid exploatering av
skogsområden ska
kompensationsåtgärder vidtas.
Kommunens bedömning är att
djurlivet inom planområdet är
begränsat.

8. Kulturmiljö
9. Landskapsbild/ stadsbild

10. Rekreation och rörligt
friluftsliv

X
X

Inga värden som kan påverkas
Idag öppen brukad åkermark.
Med nya vägar och bebyggelse
kommer landskapsbilden
förändras.

X

Viss påverkan, men det
kommer även fortsatt att vara
möjligt att röra sig genom
området. Möjligheten att röra
sig i området kommer bli bättre
även om landskapet ser
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Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Ingen

Berörs Kommentar
inte
annorlunda ut.

11. Transporter och
kommunikationer

X

Ny tillfart till området blir via
Norralundsvägen/ Gronvägen.
För att kunna uppnå en
tillfredsställande trafiksäkerhet
i korsningen kommer den att
byggas om under 2020.

12. Mark- och
vattenanvändning

X

Åkermark exploateras

13. Energi
14. Naturresurser

X

15. Mark

16. Vatten

Ytterligare geotekniska
utredningar har genomförts
innan granskningsskedet. Bedömningen är att området är
lämpligt att bebygga under
förutsättning att bebyggelsen
grundläggs på rätt sätt samt att
byggnationer i området inte får
medföra en sänkning av
grundvattennivån.

X

17. Luft
18. Störningar

Sjön Gron ingår i vattendraget
Lotorpsån (Lotorp – Glan) som
finns utpekat i VISS
(Vatteninformationssystem i
Sverige). MKN för vatten för
Lotorpsån i närheten av
planområdet har enligt senaste
klassningen "måttlig ekologisk
status" enligt VISS. Dagvatten
inom planområdet kommer att
omhändertas lokalt och renas i
diken och fördröjningsdammar.
Föreslagna åtgärder för
dagvattnet bedöms inte
förhindra att god status kan
uppnås för vattenförekomsten.

X
X

Störningar från verksamhetsområdet vid Norralundsvägen har utretts vidare innan
granskningsskedet. Bullerutredningen visar på att planområdet påverkas av industribuller. Detta medför att
byggnadshöjderna begränsas
till en- och tvåvåningshus i
större delen av området.
Avseende ljusstörningar från
området avser kommunen att
anlägga en vegetationsridå
mellan bostadsområdet och
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Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Ingen

Berörs Kommentar
inte
verksamhetsområdet.
Inom planområdet tillåts ingen
störande verksamhet.

19. Risker för hälsa och
säkerhet

X

Bebyggelsen höjd anpassas så
att den inte påverkas negativt
av industribuller.
Avseende ljusstörningar från
verksamhetsområdet avser
kommunen att anlägga en
vegetationsridå mellan
områdena.
Inom planområdet finns inga
indikationer på att det skulle
förekomma förorenade
utfyllnadsmassor eller andra
markföroreningar.
Ytterligare geotekniska
utredningar har genomförts
innan granskningsskedet. Bedömningen är att området är
lämpligt att bebygga under
förutsättning att bebyggelsen
grundläggs på rätt sätt samt att
byggnationer i området inte får
medföra en sänkning av
grundvattennivån.
Planförslaget utformas utifrån
de risker för översvämning som
kan komma att förekomma i
områdets lågpunkter.
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Behovsbedömning – Checklista

Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Ingen

Berörs Kommentar
inte

Förordnanden och
skyddsvärden
1. Riksintressen
Påverkan på något riksintresse
- järnvägar

X

- sjöfart, farled

X

- transportnät, vägar

X

- TEN-vägar

X

- rörligt friluftsliv
(MB 4 kap 2 §)

X

- kulturmiljö

X

- Natura 2000

X

- naturvård

X

- vindbruk

X

- yrkesfiske

X

- totalförsvaret

Stoppområde höga objekt
flygfält (Malmslätt flygfält)

X

Influensområde luftrum
(Malmslätt flygfält)

2. Andra skyddsvärden
Påverkas område eller natur
som har särskild skyddsstatus
enligt miljöbalken 3, 4 och 7
kap:
- Nationalpark,
- Naturreservat,
- Kulturreservat,
- Naturminnen,
- Djur- växtskyddsområden,
- Strandskyddsområden,
- Miljöskyddsområden,
- Vattenskyddsområden,
- eller andra enligt lagen
särskilt skyddade områden.
Påverkas områden med
biotopskydd ( t ex stenmurar,

X

X

Centralt i området finns en
åkerholme. Denna kommer
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Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Ingen

Berörs Kommentar
inte

alléer och odlingsrösen)

enligt planförslaget att
säkerställs som allmän
platsmark NATUR.

Höjdbegränsningar runt
flygplatsen

X

Övergripande mål och
normer
3. Miljökvalitetsmål
Berörs något av de 16
nationella miljömål som ska
ligga till grund för all planering

X

Ett rikt odlingslandskap.
Kommunen bedömer att jordbruksmarken är mindre brukningsvärd, bland annat med
avseende på att den ligger
insprängd mellan ett bostadsområde och ett verksamhetsområde samt att den nya
bebyggelsen enkelt kan
anslutas till befintlig infrastruktur.
God bebyggd miljö.
Hushållning med mark då
området ligger i direkt
anslutning till befintlig
infrastruktur som exempelvis
vägar och vatten och avlopp.

Berörs något av de regionala
miljömålen?

X

4. Miljökvalitetsnormer
Överskrids några
miljökvalitetsnormer?
- utomhusluft
- vattenförekomst

- fisk- och musselvatten

X

X

Sjön Gron ingår i vattendraget
Lotorpsån (Lotorp – Glan) som
finns utpekat i VISS
(Vatteninformationssystem i
Sverige). MKN för vatten för
Lotorpsån i närheten av
planområdet har enligt senaste
klassningen "måttlig ekologisk
status" enligt VISS. Dagvatten
inom planområdet kommer att
omhändertas lokalt och renas i
diken och fördröjningsdammar.
Föreslagna åtgärder för dagvattnet bedöms inte förhindra
att god status kan uppnås för
vattenförekomsten.

X
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Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Ingen

- omgivningsbuller

Berörs Kommentar
inte
X

Inga vägar i närheten av
planområdet omfattas av
miljökvalitetsnormen för
omgivningsbuller.
Trafikbullerutredningen visar
att nivåerna ligger under
gällande riktvärden för
bostäder.

Effekter på miljö, hälsa
och säkerhet
5. Ekologiska naturvärden
och nyckelbiotoper
Påverkan på område som pekas
ut i:
- kommunens
naturvårdsprogram

X

Planförslaget påverkar två av
de områden (klass 4) som är
utpekade i kommunens
naturvårdsprogram. Områdena
säkerställs till största delen som
allmän platsmark NATUR i
planförslaget.
Kompensationsåtgärder ska
vidtas för den förändring av
områdena som sker vid
exploateringen.

- skogsstyrelsens nyckelbiotopeller sumpskogsinventering

X

- ängs- och
betesmarksinventeringen

X

- ÖP

Inga nyckelbiotoper har
observerats

X

Överensstämmer med
aktualiseringen av ÖP

X

Naturvärdesinventeringen ger
inga indikationer på att
rödlistade, fridlysta eller
sällsynta arter skulle finnas i
området

X

Naturvärdesinventeringen ger
inga indikationer på att
rödlistade, fridlysta eller
sällsynta arter skulle finnas i
området

6. Växtliv
Påverkan på rödlistade,
fridlysta eller sällsynta arter

7. Djurliv
Påverkan på
- rödlistade arter, fridlysta eller
sällsynta arter
- flyttfågelsträck eller vandring
för djuren

X

Inga kända flyttfågelsträck eller
vandring för djuren
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Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Ingen

Berörs Kommentar
inte

8. Kulturmiljö
Påverkan på
- fornlämning

X

- på industriarv

X

- äldre vägar

X

- plats av kulturhistoriska
intresse

X

- byggnadsminne

X

- kulturhistoriskt eller
konstnärligt värdefulla
byggnader, föremål mm

X

- skyddsvärt kulturlandskap

Den arkeologiska utredningen
(etapp 2) pekar ut ett
fornlämningsområde i den
norra delen av planområdet.
Områden säkerställs som
allmän platsmark NATUR
Fornlämning i planförslaget.

X

Åkermark tas i anspråk

X

Längs med Norralundsvägen
finns en lagakraftvunnen
detaljplanplan som tillåter
byggnation i upp till 12 meter
byggnadshöjd. Området ligger
på en högre nivå än
planområdet och kommer inom
de närmaste åren att byggas ut
med fler verksam-heter. Detta
innebär att delar av utsikten
redan inskränkts.

9. Landskapsbild/ stadsbild
Påverkan på
- betydelsefulla utsikter eller
siktlinjer

Utsikt över landskap eller
grönytor är ett mervärde i en
bostad vilket innebär en
kvalitativ förlust om den
försvinner. Förlust av utsikt för
enskilda boende bedöms som
helhet inte orsaka betydande
olägenhet så skymd utsikt ofta
är oundvikligt vid en utbyggnad
och förtätning av stadsmiljöer.
Kommunen bedömer att viss
förlust av utsikt inte be-döms
orsaka en betydande olägenhet.

- områdets skala

X

Öppenmark blir bebyggd

10. Rekreation och rörligt
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Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Ingen

Berörs Kommentar
inte

friluftsliv
Påverkan på
- det rörliga friluftslivet

X

Rekreationsstråket längs Gron
kommer att dras om.

- lekmöjligheter

X

Sannolikt kommer det bli mer
tillgängligt

- park eller annan
rekreationsanläggning

X

Kommer att bli mer tillgängligt.
Dagvattenhanteringen utformas
så att den bjuder in till
utevistelseytor

- allmänhetens tillgänglighet till
naturskön utsiktsplats

X

Se ovan

- område utpekat i ÖP

X

11. Transporter och
kommunikationer
Påverkan på
- transportrörelser (antal)

X

Transportrörelserna kommer att
vara ca 800 per dygn. Nya
vägar och tillfarter kommer att
anpassas efter detta behov.

- transportmönster för
människor och varor (hur)

X

Förbättrad tillfartsväg för
boende i Johanneslund.
Gång- och cykelvägsanslutning
finns till säkra passager över
Gronvägen vid Mandelblomsvägen och vid kollektivtrafikpunkten vid Bävervägen.

- parkeringsmöjligheter

X

Parkering sker på egen fastighet

- trafiksäkerhet

X

Trafikmiljön kommer att
utformas som villagata, med en
rekommenderad trafikhastighet
på 30 km/h.

X

Överensstämmer med
aktualitetsprövningen av ÖP

12. Mark- och
vattenanvändning
Förändringar mot
- gällande ÖP/FÖP
- gällande DP
- nuvarande mark- och
vattenanvändning
Påverkan på
- viktig samhällsservice t ex
skola

X
X

Ej planlagt
Helt oexploaterad mark
kommer att bebyggas. Dock ett
förhållandevis litet område.

X

Fler barn kommer sannolikt att
finnas i området
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Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Ingen

- andra tänkta projekt

Berörs Kommentar
inte
X

13. Energi
Möjlighet att använda förnybar
energikälla

X

Eventuellt kommer möjlighet
att finnas att ansluta
fastigheterna till fjärrvärme.

Behov av nya system för
distribution

X

Dragning av
fjärrvärmeledningar

14. Naturresurser
Påverkar användning av ej
förnybar naturresurs

X

Påverkan på
- jordbruksareal

X

- annan produktionsyta (skog)

Kommunen bedömer att
jordbruksmarken är mindre
brukningsvärd, bland annat
med avseende på att den ligger
insprängd mellan ett
bostadsområde och ett verksamhetsområde samt att den
nya bebyggelsen enkelt kan
anslutas till befintlig infrastruktur.

X

Mindre delar av skogsytorna tas
i anspråk. Kompensationsåtgärder ska vidtas vid
exploatering.

15. Mark

Påverkas jorden av förflyttning,
sammanpressning eller
täckning?

Påverkas topografi?

X

Under planprocessens gång har
genomförts ett antal
utredningar för att säkerställa
de geotekniska förhållandena.
Utredningarna visar på att
området är lämpligt att bebygga
under förutsättning att
bebyggelsen grundläggs på rätt
sätt samt att byggnationer i
området inte får medföra en
sänkning av grundvattennivån..

X

Små ändringar av markens höjd
kan förekomma.

Påverkas unikt geologiskt eller
fysiskt särdrag?

X

Påverkas området av ökad
vind- eller vattenerosion?

X
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Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

Påverkan i form av ändrad
sedimentering eller erosion som
förändrar vattendrags fåra eller
strand och botten i hav, sjö
mm?
X

Under planprocessens gång har
genomförts ett antal
utredningar för att säkerställa
de geotekniska förhållandena.
Utredningarna visar på att
området är lämpligt att bebygga
under förutsättning att
bebyggelsen grundläggs på rätt
sätt samt att byggnationer i
området inte får medföra en
sänkning av grundvattennivån.

X

All bebyggelse ska uppföras
radonsäkert

Påverkas området av att
tidigare använts som tipp,
utfyllnadsplats eller dylikt så
att miljö- och hälsofarliga
ämnen kan finnas lagrade i
marken?
Påverkas området av att
tidigare verksamheter funnits
på platsen? Kan
markföroreningar finnas inom
området eller i närheten?

Berörs Kommentar
inte

X

Påverkan på människor eller
egendom i form av geologiska
risker så som instabila
markförhållanden, skred mm?

Påverkas området av hög
markradonhalt?

Ingen

X

Området består av
jordbruksmark och det finns
inga indikationer på att det
förekommer förorenade
utfyllnadsmassor eller andra
föroreningar inom planområdet.

Området består av
jordbruksmark och det finns
inga indikationer på att det
förekommer förorenade
utfyllnadsmassor eller andra
föroreningar inom planområdet.

X

16. Vatten

Påverkas ytvattnet eller
vattendragens rörelser
(strömmar eller riktning)?

X

Påverkas vattenflöden (riktning
och mängd) vid högvatten?

X

Påverkas mängden ytvatten i
någon vattensamling, t ex
våtmark eller damm?

X

Dagvatten inom planområdet
kommer att omhändertas lokalt
och renas i diken och
fördröjningsdammar.

Påverkas absorptionsförmåga,
drängeringsmönster eller
frekvens och mängd av
ytvattenavrinning?
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Påverkan
Stor

Behöver åtgärder vidtas för att
hantera dagvatten?

Måttlig

Liten

Ingen

Berörs Kommentar
inte

X

Ja. Dagvatten inom planområdet kommer att
omhändertas lokalt och renas i
diken och fördröjningsdammar.

Påverkas grundvattnets:
- in- eller utströmningsområde?

X

- flödesriktning eller hastighet?

X

- mängd genom tillskott av eller
uttag eller genom förändring av
akvifer till följd av
genombrott?

X

- kvalitet?

X

Påverkas mängd yt- eller
grundvatten, som annars varit
tillgänglig för
vattenförsörjningen, som
dricksvatten eller annan
användning?

X

Påverkas människor eller
egendom för risker i samband
med vatten som dålig
vattenkvalitet eller
översvämning?

X

Planförslaget säkerställer att
byggnation inte riskerar att
översvämmas vid skyfall.

Påverkan från enskilda avlopp?

x

Finns möjlighet att klara lägsta
höjd på färdigt golv?

X

Ja

Påverkas luftkvaliteten?

X

Kommunens bedömning är att
det inte finns någon risk att
miljökvalitetsnormer för luft
överskrids för något ämne.

Risk för obehaglig lukt

X

Påverkar markavvattning
omgivande fuktiga områden?

X

17. Luft

18. Störningar
Risk för störning från
- höga ljudnivåer för människa
eller djur

X
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Påverkan
Stor

Måttlig

Liten

- vibrationer
- starkt ljus eller reflektion

- miljöstörande verksamhet

Ingen

Berörs Kommentar
inte

X
X

Planområdet gränsar till
verksamhetsområdet vid
Norralundsvägen. För att
säkerställa att eventuella
ljusstörningar inte uppkommer
vid den nya
bostadsbebyggelsen ska
kommunen säkerställa att det
anläggs en vegetationsridå
mellan områdena.

X

19. Risker för hälsa och
säkerhet

Risk för
- explosion

X

- utsläpp av hälso-/ miljöfarliga
ämnen

X

- att sårbara system eller ett
strategiskt mål för
terrorangrepp skapas

X

- behov av brandskydd eller
annan typ av räddningstjänst

X

- behov av polisskydd eller
annan bevakning

X

- otrygga miljöer skapas

X

- elektromagnetiska fält (EMF)

X
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Detaljplan för
DETALJPLAN FÖR DALSBERG,
del av fastigheten Hårstorp 1:1
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
FASTIGHETSFÖRTECKNING

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Hårstorp 1:1
Finspångs kommun
RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Ledningsrätt starkström
05-FIN-3463.1. Förmån Vattenfall.
FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Hårstorp 1:2
Pontus Forsberg (½)
Susanne Moberg (½)
Ölstad 118, Johanneslund
612 92 Finspång
Hårstorp 1:6

Elsie Gunhild Mariana Freij
Lilljas Väg 17
61138 Nyköping

Hårstorp 1:58

Magnus Wikerfelt (½)
Pia Wikerfelt (½)
Fjärilsvägen 8
61246 Finspång

Hårstorp 1:59

Anette Asklöf (½)
Conny Tillberg (½)
Fjärilsvägen 10
61246 Finspång

Hårstorp 1:60

Cecilia Andersson (½)
Pedro Andersson (½)
Fjärilsvägen 12
61246 Finspång

Hårstorp 1:61

Helen Elizabeth Strand (½)
Per Mikael Strand (½)
Fjärilsvägen 14
61246 Finspång

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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Hårstorp 1:62

Daniela Hell (½)
Emil Hell (½)
Fjärilsvägen 16
61246 Finspång

Hårstorp 1:63

Peter Larsson (½)
Anna Larsson Westerberg (½)
Fjärilsvägen 18
61246 Finspång

Hårstorp 1:64

Maria Strömberg (½)
Mikael Edvard Folke Strömberg (½)
Fjärilsvägen 20
61246 Finspång

Hårstorp 1:65

Gun-Britt Lidberg (½)
Fredrik Stigh (½)
Fjärilsvägen 22
61246 Finspång

Hårstorp 1:66

Bodil Ewa Arnesson
Fjärilsvägen 24
61246 Finspång

Hårstorp 1:67

Jenny Lindblom (½)
Fredrik Lindblom (½)
Fjärilsvägen 26
61246 Finspång

Hårstorp 1:80

KL Fastighet Finspång AB
c/o Estate Concierge AB
Box 1122,
60041 Norrköping

Hårstorp 1:81, 1:82

Hårstorp Complex AB
c/o Total Media & Reklam i Finspång AB
Norrköpingsvägen 38
612 44 Finspång

Hårstorp 1:89

Vallonbygden AB
Box 30
612 21 Finspång

Hårstorp 1:96

Hada AB
Ysunda 104,
61291 Finspång

Hårstorp 1:99

Stjärnborgs Fastigheter AB
c/o Ulrika Wall Stjärnborg
Hovslagarebacken 2 F
605 80 Svärtinge
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Hårstorp 1:100

Max Fastigheter Finspång AB
Eskilstunavägen 34
644 30 Torshälla

Hårstorp 1:101

Fordonstvätten i Finspång AB
Sörskatevägen 39
612 75 Hällestad

Hårstorp 1:102

Lundgrens i Igelfors AB
Leverstorpsvägen 1
61244 Finspång

Hårstorp 1:103

Finspångs kommun

Hårstorp 2:88

Anders Lundgren
Ölstad 114 A Norralund
61292 Finspång

Stjärnvik 1:5

Björn Andersson
Kansligränd 12 B, lgh 1302
803 23 Gävle

Stjärnvik 1:6

Christer Larsson
Ölstad 119, Johanneslund
612 92 Finspång

Stjärnvik 1:7

Karin Karlsson (½)
Granvägen 38
612 36 Finspång
Kerstin Karlsson (½)
Hallonstigen 44,
61233 Finspång

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Officialservitut väg
05-FIN-3086.2. Förmån Hårstorp 2:88
Officialservitut väg

0562-90/70.5. Förmån Hårstorp 1:2

Officialservitut väg

0562-96/15.2. Förmån Stjärnvik 1:5

Servitut brunn och vattenledning

05-FIN-3086.1. Förmån Hårstorp 2:88.

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Dnr KS.2016.0290
Granskningsutlåtande
2020-05-15

Detaljplan för
DALSBERG, del av fastigheten Hårstorp 1:1
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Samrådsskede
Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 12 mars till 2 maj 2018.
Samrådsmöte i kommunhuset den 24 april 2018 kl 18.00-19.30. Synpunkter som framfördes
under mötet har sammanställts i minnesanteckningar.
Granskningsskede
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 6-22 april 2020.
Inkomna yttranden Samråd
Myndigheter, nämnder m fl

Inkom datum

Anmärkning

1 Länsstyrelsen

2018-04-18

Ja

2. Finspångs PRO-förening

2018-04-03

Nej

3. Vattenfall Eldistribution AB

2018-04-09

Ja

4. Bygg- och Miljönämnden

2018-04-12

Ja

5. Lantmäteriet

2018-04-17

Ja

6. Trafikverket

2018-05-02

Nej

7. Fastighetsägare 1 Vallonbygden AB

2018-04-19

Ja

8. Fastighetsägare 2 Anna Kristina Larsson
Westerberg

2018-04-29

Ja

9. Fastighetsägare 3 Klas Göran Pedro Andersson

2018-05-02

Ja

10. Fastighetsägare 4 Conny Tillberg

2018-05-01

Ja

11. Fastighetsägare 5 Mikael Strand

2018-05-01

Ja

12. Fastighetsägare 6 Mikael Strömberg

2018-05-01

Ja

13. Fastighetsägare 7 Helen Strand

2018-05-01

Ja

Sakägare

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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14. Fastighetsägare 8 Kurt Fredrik Stigh

2018-05-01

Ja

15. Fastighetsägare 9 Emil Hell

2018-05-04

Ja

16. Fastighetsägare 10 KL Fastighet Finspång AB och KL Industri AB

2018-05-02

Ja

Inkomna yttranden Granskning
Myndigheter, nämnder m fl

Inkom datum

Anmärkning

17. Post Nord Sverige AB

2020-04-09

Nej

18. STF Bråvalla

2020-04-14

Nej

19. AB Östgötatrafiken

2020-04-17

Nej

20. Trafikverket

2020-04-21

Nej

21. Länsstyrelsen Östergötland

2020-04-21

Nej

22. Vattenfall Eldistribution AB

2020-04-21

Nej

23. Lantmäteriet

2020-04-21

Ja

24. Naturskyddsföreningen i Finspång

2020-04-22

Nej

25. Skanova AB (inkom efter granskningstiden)

2020-05-14

Nej

26. Fastighetsägare 11 Ägare till Hårstorp
1:2 Pontus Forsberg

2020-04-14

Ja

27. Fastighetsägare 12. Ägare till Hårstorp
1:64. Michael och Maria Strömberg

2020-04-14

Ja

28 Fastighetsägare 13. Humlevägen 14 D.
Torbjörn Lindkvist

2020-04-21

Ja

29. Fastighetsägare 14. Hårstorp 1:62 Emil
Hell

2020-04-21

Ja

30. Fastighetsägare 15. Stjärnvik 1:6 Christer Larsson

2020-04-22

Ja

31. Fastighetsägare 16. KL Industri Ab och
KL Fastighet Finspång AB

2020-04-22

Ja

32. Fastighetsägare 17. Hårstorp 1:59
Anette Asklöf

2020-04-23

Ja

33. Fastighetsägare 18. Hårstorp 1:63 Anna
Westerberg

2020-04-23

Ja

Sakägare
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Synpunkter på samrådshandlingen – myndigheter, nämnder m fl
1. Länsstyrelsen Östergötland

Kontroll enligt kap 11 PBL – Överprövningsgrunder
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Sjön Gron kan antas utgöra recipient för uppkommet dagvatten i planområdet. Sjön ingår i vattendraget Lotorpsån (Lotorp – Glan) som finns utpekat i VISS (Vatteninformationssystem i
Sverige).
MKN vatten för Lotorpsån i direkt närhet till planområdet har enligt senaste klassningen "måttlig ekologisk status" enligt VISS. Det är angeläget att kommunen i planarbetet belyser hur planen kan bidra till att nå MKN för vatten i Lotorpsån. Det räcker inte att säkerställa att kvaliteterna inte försämras utan åtgärderna inom planområdet får inte heller förhindra att MKN,
d.v.s. god status kan uppnås.
En dagvattenutredning har genomförts där förslag på hur dagvattnet ska tas omhand finns redovisat. Av denna framgår bland annat att infiltration av dagvatten inte är möjligt på grund av
markförhållandena och att dagvattnet bör avledas ytligt i största möjliga utsträckning. Länsstyrelsen förutsätter att den dagvattenutredning som kommer att genomföras innan granskningsskedet säkerställer att vattenkvaliteten inte försämras med avseende på MKN vatten.
Kommentar: Dagvatten inom planområdet kommer att fördröjas och renas i diken
och fördröjningsdammar innan det leds vidare ut i recipienten. Enligt föroreningsberäkningen som gjorts i dagvattenutredningen kommer föroreningsmängderna att öka med föreslagen markanvändning, men efter rening minskar mängderna avsevärt. Föreslagna åtgärder för dagvattnet bedöms inte förhindra att god
status kan uppnås för vattenförekomsten.
Hälsa och säkerhet – Trafikbuller
Kommunen har låtit genomföra en trafikbullerutredning som omfattar beräkning av trafikbuller
från vägtrafik. Utredningen visar att bullernivåerna för planerad bebyggelse i området ligger
under gällande riktvärden för bostäder.
Länsstyrelsen kan inte avgöra vilka verksamheter som gränsar mot planområdet och huruvida
någon av dessa verksamheter emitterar buller. Det framgår inte av trafikbullerutredningen om
de kumulativa effekterna har beaktats avseende trafik- och eventuellt verksamhetsbuller. Länsstyrelsen anser att kommunen inför granskningen bör klarlägga detta och vilka ljudnivåer som i
så fall kan vara aktuella.
Kommentar: Finspångs kommun har låtit göra en kompletterande bullerutredning
som innefattar buller från både vägtrafik och industri. Enligt den konsult är den
sammanlagda ljudnivån från industri och trafik svår att utvärdera då det saknas
riktvärden för detta. I granskningshandlingen redovisas bullret från trafik och industri på separata kartor.
I situationerna för 2015 och 2035 beräknas riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå
från trafik vid fasad klaras. Även riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA
maximal ljudnivå från trafik för uteplats förväntas klaras för både 2015 och 2035.
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Kommunen bedömer att det inte behöver fastställas bullerskyddsåtgärder för trafikbuller i detaljplanen.
I beräkning av ljudnivå från industri har schablonen 55 LWA/m2 använts eftersom det vid utredningstillfället inte var klarlagt vilka verksamheter kommer
byggas på de då tomma tomterna längs Norralundsvägen. Hänsyn behöver tas till
beräknad ljudnivå från verksamhetsområdet vid placering och utformning av bostäder inom planområdet för att klara Boverkets riktvärden. Detta då framförallt
högre våningar drabbas av ljudnivåer över 45 dBA. Dessa behöver då kompletteras med en tyst sida, med ljudnivå under 40 dB. I planförslaget har tillåten högsta
nockhöjd i meter anpassats till bullerpåverkan från verksamhetsområdet.
Allmänt och rådgivande
Förorenade områden
I planbeskrivningen uppges att det inte finns några indikationer på att det skulle finnas föroreningar i området. Länsstyrelsen kan inte bedöma vad denna slutsats grundar sig på och vill informera kommunen om att det så kallade EBH-stödet inte är heltäckande och där några verksamheter är undantagna. Förorenade utfyllnadsmassor och upplagda muddermassor finns inte
heller med. Kommunen bör således förvissa sig om att det aktuella detaljplaneområdet inte
rymmer exempelvis förorenade utfyllnadsmassor.
Kommentar: Marken inom planområdet har varit brukad jordbruksmark fram till
2019 och det är orimligt att anta att det finns förorenade fyllnadsmassor eller
andra föroreningar inom aktuellt område.
Kulturmiljövård – Arkeologi
Inom aktuellt detaljplaneområde finns inga kända fornlämningar i nuläget.
I direkt anslutning till planområdet har en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, utförts. Vid utredningen påträffades en härd, RAÄ-nr Risinge 322. Utredningen visar att det i närområdet
även finns gravar och gravfält.
Direkt söder om väg 51 finns även den medeltida bytomten RAÄ-nr Risinge 326, Ölstad tomt
från år 1399.
Fornlämningsbilden i anslutning till aktuellt planområde tillsammans med områdets topografi
samt dess storlek gör att det inte kan uteslutas att det inom detaljplaneområdet finns fornlämningar som i nuläget inte är synliga ovan mark. Därför behöver området utredas arkeologiskt
innan fortsatta exploateringar är möjliga.
Kommentar: Arkeologiska utredningar har gjorts för att undersöka tre objekt i
planområdets sydöstra del. Utredningen föreslår att ett utav objekten, lämnas
orörd i planförslaget. Den föreslagna ytan planläggs som Natur med bestämmelsen fornlämning.
Teknisk infrastruktur
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen utökar verksamhetsområde för VA till föreslaget
planområde.
Länsstyrelsen ser också positivt på att kommunen planerar att ansluta området till befintligt
fjärrvärmenät.
Upplysning om tillstånd och dispenser med mera som kan komma att krävas
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Generella biotopskyddet
Inom planområdet finns två åkerholmar som är skyddade enligt det generella biotopskyddet i
miljöbalken. Sådana skyddade objekt få inte påverkas negativt eller tas bort utan dispens. I planen föreslås dessa åkerholmar ligga inom ett område med naturmark vilket är mycket positivt.
Då kan områdenas värden ges möjlighet att bevaras. Planhandlingen kan med fördel kompletteras med hur dessa områden kommer att skötas.
Kommentar: Skötsel av åkerholmarna sker inom kommunens ordinarie arbete
med skötsel av naturmark.
2. Finspångs PRO-förening

PRO Finspång har granskat Ärende KS.2016.0290. Vi har inget att anmärka utan ser bara positivt på att det skapas byggbar mark för bostäder samt mark förkolonilotter.
3. Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB önskar att det läggs in U-område för befintliga markkablar (röd
linje i karta) samt ett E-område för befintlig nätstation.
Dessutom önskar Vattenfall att det läggs in två E-områden för nya nätstationer. Vi önskar att ni
kontaktar oss för att bestämma lämpliga placeringar av dessa E-områden
Kommentar: Befintliga markkablar flyttas så att de hamnar på allmän platsmark (gata/natur).
Befintlig nätstation säkerställs i detaljplanen (Tekniska anläggning)
Två nya platser för transformatorer (tekniska anläggningar) har säkerställts i detaljplanen efter
samråd med Vattenfall.
4. Bygg- och Miljönämnden

Nämnden ledamöter har erbjudits möjlighet att yttra sig och följande kommentarer finns och
förmedlas till samhällsplaneringsenheten. I vissa av kommentarerna har nämndens samrått med
förvaltningens tjänstemän.
Det är viktigt att vi får fram fler platser för bostäder och vi ser Dalsbergsområdet som en lämplig plats för bostadsbebyggelse, men vi efterlyser en bättre helhetsanalys. Det planerade området ligger intill etablerad industri, som finns i en angränsande detaljplan. Vi har ett behov av
mer planlagt industrimark också i kommunen, och vi måste se till att helheten när vi bestämmer
lämpligaste användningsområde vid planläggning. För att säkerställa att det inte kommer att bli
problem för etablerade verksamheter i industriområdet behöver man titta närmare på hur dessa
planområden växelvis påverkar varandra.
 Är skogsremsan som finns med mellan den planerade bebyggelsen och den befintliga
industrin tillräcklig för att dämpa buller från industrin? Bullret från industrin är inte
obetydligt redan i dagsläget, och KL Industri håller just nu på att utvidga sin verksamhet. Vi ser att en bullerutredning gjorts, men denna tar bara hänsyn till trafikbuller från
rv51. Denna behöver kompletteras med att man tittar på industribuller både från befintlig och planerad industri i det intilliggande området.
 Om bullret från industrin inte bedöms vara ett problem för den planerade bebyggelsen
är den en smart planering att lägga industrier längs vägen, eftersom de inte har samma
bullerkrav som bostäder och bostäder bortom industrin. Detta ger ett effektivt markutnyttjande totalt sett.
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 Kan man behöva lägga in regler vad gäller buller i detaljplanen för industrin? Detta
kan förstås begränsa vilken industri som är möjlig på platsen, men en tydlighet med
kraven är viktigt för att undvika framtida problem.
Med fler bostäder kommer sannolikt och förhoppningsvis fler barn att bo i området. Har vi kapacitet i skola/ förskola att klara detta? Om vi behöver planera nytt ser vi i första hand att kan
planerar för skola nära barnen så att de kan gå till skolan själv. Närheten till förskola är inte
fullt så viktig eftersom barnen är för små att ta sig dit själv i alla fall.
Området ligger på låg marknivå, vilket behöver tas i beaktande i planeringen av bebyggelse för
att undvika fuktproblem i de hus som byggs.
Kommentar: Finspångs kommun har låtit göra en kompletterande bullerutredning
som innefattar buller från både vägtrafik och industri.
I beräkning av ljudnivå från industri har schablonen 55 LWA/m2 använts eftersom det vid utredningstillfället inte var klarlagt vilka verksamheter kommer
byggas på de då tomma tomterna längs Norralundsvägen. Hänsyn behöver tas till
beräknad ljudnivå från verksamhetsområdet vid placering och utformning av bostäder inom planområdet för att klara Boverkets riktvärden. Detta då framförallt
högre våningar drabbas av ljudnivåer över 45 dBA. Dessa behöver då kompletteras med en tyst sida, med ljudnivå under 40 dB. I planförslaget har tillåten högsta
nockhöjd i meter anpassats till bullerpåverkan från verksamhetsområdet.
I detaljplanen för verksamhetsområdet söder om planområdet tillåts verksamheter
som har ett maximalt störningsavstånd på 50 meter. Skyddsavstånd säkerställs i
planförslaget som allmän platsmark SKYDD. Det bör även planteras träd eller
liknande för att få en vegetationsvägg mellan verksamhetsområdet och det nya
bostadsområdet.
Detaljplanen har stämts av med Sektor Utbildning och deras bedömning är att
områdets behov av skolor och förskolor kan lösas inom nuvarande verksamhet.
5. Lantmäteriet

Lantmäteriet har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende och lämnar följande yttrande.
Grundkarta
1. Aktualitetsdatum i fastighetsregistret och koordinatkryss med koordinatangivelse bör framgå
av grundkartan.
Plankarta
1. Användningen av begreppen "fastighet" och "tomt" ska vara konsekvent med hänsyn till respektive begrepps innebörd. Såvitt avser bestämmelserna e3 och p2 stämmer det att dessa gäller
tomtplats och ej fastighet? Hur samverkar dessa bestämmelser när de gäller inom samma markområde? Konkurrensen mellan bestämmelserna är något som kan försvåra plangenomförandet
om det inte finns någon entydig information om vad som utgör fastighetsgräns respektive tomtplats och om en planstridig fastighet eller tomt därav uppkommer genom fastighetsbildning.
Förmodligen innebär bestämmelsen e3 att Lantmäteriet behöver samråda med samhällsplaneringsenheten för att få klarhet i frågan om sökt fastighetsbildning stämmer överens med planen
eller inte. Lantmäteriet anser att planbestämmelser bör utformas så att förutsägbarhet för såväl
fastighetsägare som Lantmäteriet föreligger.
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Är tanken att det inte ska finnas någon bestämmelse som reglerar fastighetsindelningen för radhus och parhus?
2. Det finns två bestämmelser med huvudsakligen samma lydelse och samma beteckning (p2).
3. Huruvida huvudmannaskapet är enskilt eller kommunalt bör framgå av plankartan.
4. Meningen "användning och utformning är tillåten […]" framstår vara ofullständig och avklippt.
5. Rubriceringen kvartersmark finns angiven på två olika platser.
6. "Orienteringskarta" ändras förslagsvis till översiktskarta eller liknande.
Kommentar: Grundkartan och plankartan ses över.
6. Trafikverket

Trafikverket har inget att erinra.
Synpunkter på samrådshandlingen – Sakägare
7. Fastighetsägare 1 Vallonbygden AB Hårstorp 1:89

Vallonbygden, nedan bolaget, har synpunkt angående våningsantal inom östra delarna av detaljplanen som är avsedd för flervåningshus.
Bolaget anser att fyra våningar ska vara godkänt i detaljplanen.
Bolagets synpunkt är i linje med kommunens tillväxtmål på 30 000 invånare till 2035. För att
uppnå det krävs ekonomiskt försvarbar nyproduktion.
Med Europas dyraste byggkostnader måste byggherren ta hänsyn till våningsantal för att kunna
bygga kostnadseffektivt. 1
Kommentar: Ett område för fyravåningshus föreslås i den västra delen av området. I resten av området behöver hänsyn tas till industribuller från verksamhetsområdet vid Norralundsvägen vilket påverkar byggnadshöjden. Detta medför att
där bara kan tillåtas en- och tvåvåningsbyggnader.
8. Fastighetsägare 2 Anna Kristina Larsson Westerberg, Hårstorp 1:63

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att
den är genomförbar...
 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläggande inventering bör först göras.
 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt saknade åtgärder...
I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19.
I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18.
 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur.
 Skredrisker: Bostäder nära riskområden.
1

https://www.dn.se/ekonomi/eus-hogsta-byggkostnader-finns-i-Sverige
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 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning)
 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen.
 Ofullständiga geotekniska utredningar.
 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya
området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde.
 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar.
 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande parkera (80 kolonilotter)
 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åkermarken är skyddad och ska ej bebyggas.
 Natur- och rekreationsområden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i
landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på.
 Extremt stora kostnader för exploatering av området.
 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan.
Kommentar: Kommunens naturvårdssamordnare har varit på platsen och bedömt
djurlivet. Kommunen bedömer att det inte finns något omfattande djurliv inom
planområdet. Det finns inga indikationer på att det är en bra levnadsmiljö för salamandrar eller häckningsplats för kärrhök som framfördes under samrådet.
Behovsbedömningen ses över inför granskningen.
Ytterligare geotekniska utredningar har genomförts innan granskningsskedet. Bedömningen är att området är lämpligt att bebygga under förutsättning att bebyggelsen grundläggs på rätt sätt samt att byggnationer i området inte får medföra en
sänkning av grundvattennivån.
Störningar från verksamhetsområdet vid Norralundsvägen har utretts vidare innan
granskningsskedet. Bullerutredningen visar på att planområdet påverkas av industribuller. Detta medför att byggnadshöjderna begränsas till en- och tvåvåningshus i större delen av området. Avseende ljusstörningar från verksamhetsområdet
avser kommunen att anlägga en vegetationsridå mellan bostadsområdet och verksamhetsområdet. Dessa frågor hanteras också inom kommunens tillsynsansvar
inom miljöområdet.
Kommunen bedömer att jordbruksmarken är mindre brukningsvärd, bland annat
med avseende på att den ligger insprängd mellan ett bostadsområde och ett verksamhetsområde samt att den nya bebyggelsen enkelt kan anslutas till befintlig infrastruktur.
Efter att husen längs Fjärilsvägen byggdes så har kommunfullmäktige antagit
både en ny översiktsplan (ÖP2011) och en aktualitetsprövning av denna. I aktualitetsprövningen beslutades att mark-och planberedskapen ska ges en ökad strategisk betydelse för att möta en ökad efterfrågan. I detta sammanhang pekas Dalsberg ut som viktigt för bostadsutvecklingen i stråket mellan Finspång och Norrköping. Kommunstyrelsen har därefter gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en
ny detaljplan för bostadsbebyggelse i detta område. Tillfarten till området har
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flyttats till granskningsskedet och kommer att ske via Norralundsvägen. Anledning till att kommunen väljer en annan tillfart till området är för att säkerställa
Gronvägen som huvudled för kollektivtrafik samt att bostäderna längs Fjärilsvägen med denna lösning utsätt för mindre trafikbuller. Korsningen Gronvägen –
Norralundsvägen har utretts för denna tillkommande trafik. Korsningen kommer
också att byggas om för att kunna hantera den tillkommande trafiken.
För besökare till kolonilottsområdet ska parkering anordnas i anslutning till kolonilotterna. Tillfart till koloniområdet sker via Norralundsvägen.
En exploateringskalkyl tas fram inför granskningsskedet av detaljplanen.
Längs med Norralundsvägen finns en lagakraftvunnen detaljplanplan som tillåter
byggnation i upp till 12 meter byggnadshöjd. Området ligger på en högre nivå än
planområdet och kommer inom de närmaste åren att byggas ut med fler verksamheter. Detta innebär att delar av utsikten redan inskränkts. Utsikt över landskap eller grönytor ger ett mervärde till en bostad vilket innebär en kvalitativ förlust om
den försvinner. Förlust av utsikt för enskilda boende bedöms som helhet inte orsaka betydande olägenhet eftersom skymd utsikt ofta är oundvikligt vid en utbyggnad och förtätning av stadsmiljöer.
9. Fastighetsägare 3 Klas Göran Pedro Andersson, Hårstorp 1:60

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att
den är genomförbar...
 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläggande inventering bör först göras.
 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt saknade åtgärder...
I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19.
I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18.
 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur.
 Skredrisker: Bostäder nära riskområden.
 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning)
 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen.
 Ofullständiga geotekniska utredningar.
 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya
området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde.
 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar.
 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande parkera (80 kolonilotter)
 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åkermarken är skyddad och ska ej bebyggas.
 Natur och rekreations områden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i
landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på.
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 Extremt stora kostnader för exploatering av området.
 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan.
Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2
10. Fastighetsägare 4 Conny Tillberg, Hårstorp 1:59

Trafiklösningarna till och från området känns inte riktigt genomarbetade!
Vi får inte hamna i samma läge som i tidigare detaljplaner där man glömt att ta med väg och
tvingats till en efterkonstruktion! Jag vill påpeka att kommunen inte har en fungerade återkoppling på viktiga beslut i detaljplaner och speciellt när det gäller trafiklösningar där man inte beaktat Trafikverkets och Länsstyrelsens synpunkter trots att kommunstyrelsen tagit beslut om
detta! Detta är inte acceptabelt!
Bra genomtänkta och beslutade trafiklösningar måste till innan byggnation kan starta!
Gestaltning/ Estetisk utformning: Förslaget innehåller ett antal hus med fyra våningar. Det är
enligt min syn för höga huskroppar i den här planen
Markförhållandena är inte riktigt säkrade med mycket lera och stora höjdskillnader vilket i sig
gör att man måste fylla upp tomter med mer material som i sin tur gör ett bygge osäkrare pga
den underliggande leran!
Kommentar: Tillfarten till området har flyttats till granskningsskedet och kommer
att ske via Norralundsvägen. Korsningen Gronvägen – Norralundsvägen har utretts för denna tillkommande trafik. Korsningen kommer också att byggas om för
att kunna hantera den tillkommande trafiken.
Planförslaget har justerats till granskningsskedet. Kommunen bedömer att det är
genomförbart att bygga fyravåningshus i den västra delen av området, i anslutning
till Gronvägen.
Ytterligare geotekniska utredningar har genomförts innan granskningsskedet. Bedömningen är att området är lämpligt att bebygga under förutsättning att bebyggelsen grundläggs på rätt sätt samt att byggnationer i området inte får medföra en
sänkning av grundvattennivån.
11. Fastighetsägare 5 Mikael Strand, Hårstorp 1:61

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att
den är genomförbar
 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläggande inventering bör först göras.
 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt saknade åtgärder...
I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19.
I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18.
 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur.
 Skredrisker: Bostäder nära riskområden.
 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning)
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 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen.
 Ofullständiga geotekniska utredningar.
 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya
området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde.
 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar.
 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande parkera (80 kolonilotter)
 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åkermarken är skyddad och ska ej bebyggas.
 Natur och rekreationsområden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i
landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på.
 Extremt stora kostnader för exploatering av området.
 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan.
Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2.
12. Fastighetsägare 6 Kurt Fredrik Stigh, Hårstorp 1:65

 Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att den är genomförbar
 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläggande inventering bör först göras.
 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt saknade åtgärder...
I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19.
I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18.
 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur.
 Skredrisker: Bostäder nära riskområden.
 Tung Industri nära bostadsområde (buller och ljusstörning)
 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen.
 Ofullständiga geotekniska utredningar.
 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya
området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde.
 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar.
 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande parkera? (80 kolonilotter)
 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åkermarken är skyddad och ska ej bebyggas.
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 Natur- och rekreationsområden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i
landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på.
 Extremt stora kostnader för exploatering av området.
 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan.
Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2.
13 Fastighetsägare 7 Mikael Strömberg, Hårstorp 1:64

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens värderingar i flera avseenden.
 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, samt övriga djur i området
som rådjur, rävar m m.
 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrignatur.
 Skredrisker: Bostäder nära riskområden.
 Tung Industri nära bostadområde (buller)
 Brukad åkermark som försvinner vilket går emot både ÖP samt riksintressen.
 Ofullständiga geotekniska utredningar.
 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som blir på det nya området med tanke på logistik och trafiksäkerhet.
 Påverkan på miljön med ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen.
 Planering av kolonilotter i nära anslutning till bebyggelse kommer även det att påverka
miljön i området med ökad trafik samt ökat behov av parkeringsplatser.
 Muntliga överenskommelser med utfästelser om att åkermarken är skyddad och inte
ska bebyggas.
 Natur och rekreationsområden som besöks och nyttjas av skolor, förskolor och medborgare i olika åldrar, även av personer med funktionshinder, från närområdet och
andra delar av kommunen.
 Den uppskattade närheten till naturen med utsikt mot Vadsjön, Stjärnviksslott och Risinge kyrka utgör i dag ett mervärde i området och har för många nu boende i området
varit en bidragande orsak till val av byggnation i området och i kommunen och inte i
intilliggande kommuner.
Den detaljplan som presenterats har inte tagit hänsyn till ovanstående aspekter i tillräcklig omfattning.
Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2.
14 Fastighetsägare 8 Helen Strand, Hårstorp 1:61

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att
den är genomförbar.
 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläggande inventering bör först göras.
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 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt saknade åtgärder
I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19.
I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18.
 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur.
 Skredrisker: Bostäder nära riskområden.
 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning)
 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen.
 Ofullständiga geotekniska utredningar.
 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya
området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde.
 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar.
 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande parkera (80 kolonilotter)
 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åkermarken är skyddad och ska ej bebyggas.
 Natur och rekreations områden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i
landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på.
 Extremt stora kostnader för exploatering av området.
 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan.
Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2.
15. Fastighetsägare 9 Emil Hell, Hårstorp 1:62

Tack för ett bra genomfört samrådsmöte. Professionellt och sakligt. Nedan följer våra synpunkter:
Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att
den är genomförbar.
 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläggande inventering bör först göras.
 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt saknade åtgärder...
I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19.
I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18.
 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur.
 Skredrisker: Bostäder nära riskområden.
 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning)
 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen.
 Ofullständiga geotekniska utredningar.
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 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya
området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt vårat närområde.
 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar.
 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande parkera (80 kolonilotter)
 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åkermarken är skyddad och ska ej bebyggas.
 Natur och rekreations områden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i
landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på.
 Extremt stora kostnader för exploatering av området.
 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan.
Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2.
16. Fastighetsägare 10 KL Fastighet Finspång AB och KL Industri AB

KL Fastighet Finspång AB (fastighetsägare) och KL Industri AB (verksamhetutövare inom fastigheten) vill härmed gemensamt yttra oss kring rubricerat ärende.
Som fastighetsägare gör nu KL Fastighet stora investering inom fastigheten där ny byggnad
etableras på yta förvärvad av Finspångs kommun. Som fastighetsägare ifrågasätter vi etablering
av bostäder i närhet av ett industriområde.
KL Industri AB bedriver på ovan nämnda fastighet vilken hyrs av KL Fastighet Finspång AB.
KL Industri utvecklar, tillverkar och säljer nätstationer och transformatorkiosker i plåt och betong samt tillhörande hög- och lågspänningsprodukter. KL Industri ABs omsättning har ökat
kraftigt de senaste åren liksom antalet anställda, idag sysselsätter vi över 170 personer inom
området av vilka det stora flertalet bor i Finspångs kommun.
Verksamheten på industriområdet bedrivs i flera skiftformer, bland annat under nätter och på
helger. Verksamheten medför naturligtvis störningar för omgivningen i form av buller på industriområdet men även i form av en ökande lastbilstrafik till och från området.
KL Industri AB uppföra tillsammans med KL Fastighet Finspång AB en ny betongfabrik på
området som beräknas stå klar under kvartal 1 2019.
Undertecknande företag vill genom detta yttrande säkerställa att den industriverksamhet som
idag bedrivs inom fastigheten Hårstorp 1:80 kan fortsätta att utvecklas utan framtida inskränkningar på ljudnivåer, tillgänglighet, verksamhetstider osv. Det är särskilt angeläget att frågan
om buller utreds ytterligare. Det förefaller som ytterst olämpligt att planera för bostäder så nära
inpå en etablerad och expanderande industrianläggning. Under alla omständigheter kräver undertecknande bolag att det säkerställs att eventuella bulleranpassningar, för det fall bostäder
skulle bli aktuellt, sker inom ramen för den nya detaljplanen. Undertecknande bolag har ej för
avsikt att vidta några bulleranpassningar vare sig nu eller i framtiden.
Som kommunen känner till pågår för närvarande en stor expansion av undertecknande bolags
industrier i området. Expansionen är förenad med avsevärda investeringar. Av denna anledning
kräver undertecknande bolagen att särskilt samråd hålls med företrädare för undertecknande
bolag i syfte att säkerställa att nu aktuell bostadsexploatering inte riskerar någon negativ påver-
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kan på vare sig pågående eller framtida industriverksamhet. Intill det att kommunen kan garantera detta kommer bolagen att motsätta sig detaljplanen.
Kommentar: I aktualitetsprövningen (2016-01-24, Kf § 8) av gällande översiktsplan ÖP2011 har aktuellt planområde pekats ut som utvecklingsområde för bostäder Området har tagits fram utifrån efterfrågan på bostäder i stråket med närhet
till riksväg 51.
I detaljplanen för verksamhetsområdet söder om planområdet tillåts verksamheter
som har ett maximalt störningsavstånd på 50 meter. Skyddsavstånd säkerställs i
planförslaget som allmän platsmark SKYDD. Det bör även planteras träd eller
liknande för att få en vegetationsvägg mellan verksamhetsområdet och det nya
bostadsområdet.
Störningar från verksamhetsområdet vid Norralundsvägen har utretts vidare innan
granskningsskedet. Bullerutredningen visar på att planområdet påverkas av industribuller. Detta medför att byggnadshöjderna begränsas till en- och tvåvåningshus i större delen av området. Avseende ljusstörningar från området avser kommunen att anlägga en vegetationsridå mellan bostadsområdet och verksamhetsområdet.
Tillfarten till området har flyttats till granskningsskedet och kommer att ske via
Norralundsvägen. Korsningen Gronvägen – Norralundsvägen har utretts för denna
tillkommande trafik. Korsningen kommer också att byggas om för att kunna hantera den tillkommande trafiken.

Synpunkter på granskningshandlingen – myndigheter, nämnder m fl
17. PostNord Sverige AB

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma
i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver
utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Kommentar: Synpunkten noteras.
18. STF Bråvalla

STF Bråvalla har tacksamt mottagit informationen om detaljplan för del av Hårstorp 1:1.
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Vi kan konstatera att vi inte har några direkta synpunkter på detaljplanen.
Dock är vi tacksamma för fortsatt information.
Kommentar: Synpunkten noteras.
19. AB Östgötatrafiken

AB Östgötatrafiken har beretts möjlighet under framtagandet av rubricerad detaljplan att medverka i dialog kring detaljplanen och dess utformning. Östgötatrafiken ser den tidiga dialogen
som mycket positiv även kommunens öppenhet i dialogen. Föreslagen detaljplan för bostäder i
Dalsberg följer på ett bra sätt både tidigare redan gjorda satsningar i infrastrukturen och att planerad utveckling följer ”byggnation enligt stationsnäraprincipen”, byggnation i närhet till väl
utbyggd kollektivtrafik. Detaljplanen bedöms även på ett bra sätt fördela övriga trafikflöden till
planområdet.
Östgötatrafiken har mot bakgrund av ovan inget att erinra mot föreslagen Detaljplan för bostäder i Dalsberg, del av Hårstorp 1:1, Finspångs kommun.
Kommentar: Synpunkten noteras.
20. Trafikverket

Trafikverket har inget att erinra.
Kommentar: Synpunkten noteras.
21. Länsstyrelsen Östergötland

Kontroll enligt kap 11 PBL
Planförslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10§
PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Kommentar: Synpunkten noteras.
22. Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra i rubricerat ärende ”Granskning detaljplan för
Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 Finspångs kommun Dnr KS.2016.0290”.
Kommentar: Synpunkten noteras.
23. Lantmäteriet

Övrigt
 I plankartan borde det framgå att detaljplanen i söder, akt 0562-P11/7, som vann laga
kraft 2011-10-28 upphävs i den delen där vägen och gångcykelvägen är planlagd. Tidigare användning var Natur.
 Det är lite svårt att se alla gångcykelvägar då de redovisas i kartan med olika textstorlek.
 Är det tänkt att en kommunal gångcykelväg ska anläggas inom kvartersmarken för odlingslotter och stadsodling. Enligt plankartan illustreras det en eventuell sträckning för
gångcykelväg. Om detta är tanken så vore det bra att säkerställa vägen med allmän
plats för gångcykelväg.

221

Sid 17 (28)

 Det är oklart om fornlämningar och dagvatten ska redovisas med text och eller symbol. På boverkets hemsida står det att fornlämningar inte skyddas genom användningsbestämmelser i planen, utan deras skydd regleras i annan lagstiftning.
 Det bör framgå vad för sorts störning i skyddsbestämmelserna som åsyftas med allmän
plats för skydd.
 I planbeskrivningen framgår att fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga
frågor ska handläggas av Lantmäteriet i Linköping. Det räcker med att det framgår att
Lantmäteriet handlägger fastighetsrättsliga frågor.
 I plankartan framgår det att genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga
kraft. I planbeskrivningen under rubriken genomförandetid framgår det att genomförandetiden är 5 år och startar 2021-10-29 för den del av detaljplanen som berör
DP254. I plankartan bör det även framgå samma förklaring som i planbeskrivningen,
annars kan det uppfattas som att det är 5 år på hela planområdet. En förklaring bör
framgå om hur detaljplanen DP254 berör den aktuella plankartan.
Grundkarta

Grundkartan redovisar fastighetsbeteckningen Hårstorp 1:6 på Naturmarken. Fastighetsbetckningen som redovisas i detaljplanen avser befintlig fastighet i öster. Grundkartan bör uppdateras. Aktualitetsdatum för grundkartan bör uppdateras.
Kommentar: Grundregeln för ny detaljplan för ett område är att underliggande
gällande detaljplan på samma geografiska yta upphör att gälla när ny detaljplan
vinner laga kraft.
Den illustrerade gång- och cykelvägen genom koloniområde kommer att vara
kommunal, men eftersom utformningen av kolonilottsområdet inte är bestämd
ännu vill kommunen inte låsa läget för gång- och cykelvägen. Kommunen kommer att vara fastighetsägare för kolonilottsområdet även efter ett genomförande av
detaljplanen.
På plankartan förtydligas gång- och cykelvägar (GÅNGCYKEL) och genomförandetid för tillfartsvägen (a1) med större text.
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I planbeskrivningen förtydligas att det är Lantmäteriet som handlägger fastighetsrättsliga frågor.
I grundkartan används underlag från Lantmäteriets fastighetskarta. I den redovisas
inte fastighetsbeteckningarna på rätt fastighet i alla skalintervall. Grundkartan förtydligas angående fastighetsbeteckningar och aktualitetsdatum.
24. Naturskyddsföreningen i Finspång

Vi har studerat förslaget och finner inget att invända i huvudsak mot bebyggelse enligt denna
detaljplan.
Vi anser att det är bra att ett så stort område avsätts för odlingslotter. Marken verkar lämplig för
detta ändamål.
Det är bra att områden med höga naturvärden mestadels bevaras.
Det är bra att ett område med fornlämning lämnas orört.
Bra att några åkerholmar bevaras.
Bra att hänsyn tas till vattenavrinningen.
Slutligen vill vi framhålla att det är viktigt att kommunen står som huvudman för allmän platsmark.
Kommentar: Synpunkten noteras.
25. Skanova AB

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att
framgå av planhandlingarna.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
För kommande ledningssamordning kontakta Skanovas Nätägare
Kommentar: Synpunkten noteras.
Synpunkter på samrådshandlingen – Sakägare
26 Fastighetsägare 11 Pontus Forsberg, Hårstorp 1:2

Vi har synpunkter/önskar förtydliganden omkring väganslutning från vår idag befintliga väg till
det nya området.
Vi kan inte se att det klart framgår att vi blir anslutna till denna väg?
Frågan väcks då vi idag åker ut industriväg KL, där vi också har soptunnor samt hämtar vår
post.
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Kommentar: Kommunens intention har under hela planarbetet varit att de bostadsfastigheter som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen ska få en
ny tillfart genom Dalsbergsområdet. Planbeskrivningen förtydligas avseendet
detta.
27 Fastighetsägare 12 Michael och Maria Strömberg, Hårstorp 1:64

Efter att ha tagit del av den föreslagna detaljplanen för Dalsberg Hårstorp 1:1 vill vi inkomma
med följande synpunkter. I det första samrådet med kommunen föreslog vi att det nya området
skulle ha en väg ut till Norralundsvägen via befintlig grusväg i östra delen av detaljplanen. Svaret då var att vägen skulle dras ut direkt till Gronvägen med hänvisning till att barn och andra
trafikanter inte ska vistas på/trafikera en industriväg. Nu tycks alternativet väg anslutning från
Gronvägen vara bort valt med hänvisning till trafiksituationen där. Alltså kommer Norralundsvägen med det nya förslaget att trafikeras av såväl gångtrafikanter i alla åldrar och personbilar
tillsammans med tung trafik till och från industrierna på området. Den tänkta vägen i den nu
framtagna detaljplanen innebär att infart till området blir rakt norr ut från Norralundsvägen. Det
innebär att vi som bor mitt för vägen och har stora fönster i söderläge kommer att störas av bilarnas strålkastarljus rakt in i vårt hus. Det kommer påverka vår boendemiljö betydligt mer än
den belysning som i dag finns runt den sedan länge etablerade industrin på Norralundsvägen.
Vi önskar återkoppling på denna synpunkt och förslag på lämplig åtgärd. (se bifogade bilder).
Vi har i tidigare samråd tagit upp att den utsikt vi har i öster, mot Vadsjön, helt eller delvis
kommer att försvinna. Då vi byggde vårt hus anpassade vi placeringen av huset på tomten och
planlösningen till läget och omgivningen som den då såg ut. Detta utifrån löften om att det inte
skulle bli aktuellt med nybyggnation på området. Förutsättningarna kommer nu att ändras radikalt och vår boendemiljö påverkas ett klart negativt. En annan förlust för området och många
boenden i området och i kommunen är att den fina gångvägen på sluttningen som vätter mot
söder och slingrar sig in i skogspartiet mot öster, kommer att försvinna. Alla vill inte promenera, jogga, motionera på asfaltsbelagda villagator. Hur är tänket kring att detta mervärde försvinner?
Vi vill samtidigt säga att det så klart är oerhört positivt att det äntligen(!!!!) planeras för och nu
är närmare än på väldigt länge med lediga tomter i centrala Finspång. Ska vi vara den attraktiva
kommunen i vår del av länet är det en grund förutsättning att det finns attraktiva tomter för nybyggnation, inte bara i Hävla, Igelfors och Ljusfallshammar. Sorgligt och alldeles dötrist att vi
enligt flera säkra källor, till följd av tomtbrist, tappat ett rejält antal välavlönade Siemens anställd till förmån för Svärtinge skogsbacke och Norrköpings kommun.
Det är också önskvärt att planering med anläggning av vägar, bo ytor och rekreationsmöjligheter är hållbar över tid och anpassad för kommande behov. Att det finns en tydlighet och långsiktighet för den fortsatta utvecklingen för att bo och bygga i Finspång. Men det vill vi tro och
hoppas är en självklarhet. Tack från oss!
Kommentar: Utifrån de synpunkter som inkom under samrådet från bland annat
Östgötatrafiken och boende på Östra Hårstorp har kommunen valt att ändra tillfarten till området. Gronvägen är huvudled för kollektivtrafiken och det fanns en risk
att framkomligheten för denna skulle försämras om vi hade behållit tillfarten från
denna väg. Detta hade troligtvis även kunnat påverka turtäthet mm negativt.
Kommunen bedömer att tillfart från Norralundsvägen även ger en mindre påverkan på bostäderna i Östra Hårstorp.
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Gångtrafikanterna förväntas i första hand använda sig av gång- och cykelvägsanslutningarna vid Mandelblomsvägen och Bävervägen eftersom de flesta målpunkterna ligger väster om planområdet.
Det nya området kommer att få en allmän väg med belysning. Detta bedöms medföra att en ljusstörning från fordon på tillfartsvägen inte kommer att upplevas som
en mindre påverkan än i dagsläget. Byggnaden ligger dessutom högre än vägen.
Efter att ni byggde er hus så har kommunfullmäktige antagit både en ny översiktsplan (ÖP2011) och en aktualitetsprövning av denna. I aktualitetsprövningen
beslutades att mark-och planberedskapen ska ges en ökad strategisk betydelse för
att möta en ökad efterfrågan. I detta sammanhang pekas Dalsberg ut som viktigt
för bostadsutvecklingen i stråket mellan Finspång och Norrköping. Kommunstyrelsen har därefter gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i detta område. Utsikt över landskap eller grönytor ger ett mervärde till en bostad vilket innebär en kvalitativ förlust om den försvinner. Förlust
av utsikt för enskilda boende bedöms som helhet inte orsaka betydande olägenhet
eftersom skymd utsikt ofta är oundvikligt vid en utbyggnad och förtätning av
stadsmiljöer.
Gångvägen nedanför Fjärilsvägen kommer att ersättas med ett gångstråk längs
nytt dagvattenstråk i den södra delen av planområdet. Planbeskrivningen förtydligas avseende detta.
28 Fastighetsägare 13. Humlevägen 14 D. Torbjörn Lindkvist

Är detta projekt planerat med minsta möjliga miljöpåverkan för människor och djur som vistas
i området?
De naturliga ängar och skogar som finns idag kommer att försvinna för alltid. Området är
mycket uppskattat just för sin fina natur och vilda djurliv med fina gångstråk. Redan nu avverkas ganska omfattande mängder skog i området, finns det någon återplanterings plan för alla
träd som har och kommer att avverkas? Finns det en beräkning på det totala CO 2 utsläppet för
hela projektet? Är detta i linje med Paris-avtalet från 2016?
Kommentar: Kommunen har inventerat de djur- och naturvärden som finns i området och detaljplanen har utformats med hänsyn dessa värden. För kommunens
skogsområden finns en upprättad skogsbruksplan. Beräkningar av CO2 utsläpp
görs inte inom ramen för kommunens detaljplanering. Kommunen bedömer att föreslagen användning av marken i detta område uppfyller kraven på en god hushållning med mark och vatten. Området ligger i direkt anslutning till kommunal
infrastruktur som vatten, avlopp och vägar.
Kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan i november 2011 och en aktualitetsprövning av denna januari 2016. I aktualitetsprövningen beslutades att markoch planberedskapen ska ges en ökad strategisk betydelse för att möta en ökad efterfrågan. I detta sammanhang pekas Dalsberg ut som viktigt för bostadsutvecklingen i stråket mellan Finspång och Norrköping. Kommunstyrelsen har därefter
gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i
detta område.
29 Fastighetsägare 14. Hårstorp 1:62 Emil Hell
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1. Vid Samrådsmötet 2018-04-24 berättade jag att det fanns Vattensalamandrar i anslutning till
området. Har denna information tappats bort? Jag har i år redan sett Vattensalamandrar på våran tomt och skulle kunna visa er om ni tvivlar på mig.
2. I slutet av förra året alternativt i början av detta gjorde Finspångs kommun en undersökning
där invånarna fick möjlighet att ut särskilt viktiga natur- och rekreationsområden. Vad jag
kunde se var aktuellt område mycket uppskattat som promenadstråk. Har detta tagits i beaktning?
3. Bullerutredningarna läser jag så som att man riskerar en högre ljudnivå än 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad Se bilaga 1 och
2 i rapporten från 2015. Och dessutom tror jag att det är betydligt högre ljudnivå än WSP har
beräknat i rapporterna. Jag har jobbat med ljudmätning hos en stor arbetsgivare i Finspång. KLindustri är allt annat än en tyst industri och 51:an hörs nu mer tydligt när man gallrat i skogen.
4. Jag förstår inte varför man placerat hus med 8,5m till nock framför villorna 1:60 till 1:64.
Övriga planerade hus i direkt anslutning till området har 6m till nock. Dom extra 2.5m medför
en onödig olägenhet för befintliga hus. Det borde gå att placera husen med 8,5m bättre genom
att öster ut ner mot området som består av skog idag.
5. Infarten från Gronvägen till Norralundsvägen kommer inte bli bra. Willysrodellen och infarten till Dollarstore fungerar inte speciellt bra idag och ökar trafiken lär det ju inte bli bättre. Ny
infart från Risingekorset skulle bli toppen tror jag. =)
6. Ni skriver: "Befintliga skolor i närområdet bedöms kunna tillgodose behovet". Det är nog
inte alls så säkert enligt anställda på skolan (Låg/mellanstadiet). Dialog med skolorna kan vara
bra.
Kommentar: Synpunkter som framfördes under samrådet redovisas under rubriken ”Synpunkter på samrådshandlingen”.
Gångvägen nedanför Fjärilsvägen kommer att ersättas med ett gångstråk längs
nytt dagvattenstråk i den södra delen av planområdet. Planbeskrivningen förtydligas avseende detta.
Kommunen bedömer att området kommer att utsättas för bullernivåer som understiger gällande riktvärden (Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) och Industrioch annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder
– en vägledning (Boverkets rapport 2015:21))
Kommunens utgångspunkt är att varje ny prövning med detaljplan är platsspecifik
och bedömningen av lämplig byggrätt görs från fall till fall, vilket innebär att
byggrätten kan variera inom ett område. I detta fall har bullerpåverkan från småindustriområdet längs Norralundsvägen gjort att det inom vissa delar av planområdet bara är lämpligt att uppföra byggnader i en våning (högsta nockhöjd 6 meter).
Korsningen Norralundsvägen Gronvägen kommer att byggas om under 2020 för
att säkerställa en bra trafiklösning.
Detaljplanen har stämts av med Sektor Utbildning.
30 Fastighetsägare 15. Stjärnvik 1:6 Christer Larsson
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Det framgår inte klart och tydligt om vi som bor på Ölstad 118 och 119 kommer att bli anslutna
till det nya området vilket vi muntligen blivit lovade.
Det ser ut att vara en vändplan precis i anslutning till den väg vi idag använder. Stämmer det?
Idag kör vi på en väg som ägs av kommunen men som vi sköter utan någon som helst hjälp från
kommunen.
Vi har 1 kilometer till soptunna och brevlåda eftersom varken post eller sophanterare kan eller
vill leverera närmare.
Slamtömning och annan tung trafik kan bara ske sommartid på grund av vägens beskaffenhet.
Vår önskan är att vi blir anslutna till nya området, vilket vi har försökt med under ca 20 års tid,
för att slippa vissa delar av sträckan på nuvarande väg som är både brant, kurvig och rent av
trafikfarlig, dessutom är det en del av ett parkvägssystem som används av mycket folk runt
Gron. (Som vi dessutom sköter åt kommunen).
Kommentar: : Kommunens intention har under hela planarbetet varit att de bostadsfastigheter som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen ska få en
ny tillfart genom Dalsbergsområdet. Planbeskrivningen förtydligas avseendet
detta.
31 Fastighetsägare 16. KL Industri Ab och KL Fastighet Finspång AB

KL kan inte godkänna det förslag till detaljplan som nu är föremål för granskning och motsätter
sig att planen, i nuvarande utformning, antas av kommunen. Skälen härför anförs i det följande.
KL Industri bedriver verksamhet på den till planområdet intilliggande fastigheten Finspång
Hårstorp 1:80 i form av utveckling, tillverkning och försäljning av nätstationer och transformatorkiosker i plåt och betong samt tillhörande hög- och lågspänningsprodukter. De senaste åren
har sett en kraftig ökning av bolagets omsättning och KL sysselsätter idag över 220 personer,
varav de flesta är bosatta i Finspångs kommun. KL utgör numera, med hänsyn till sin storlek
och genomförda investeringar, en av Finspångs viktigaste arbetsgivare såväl på kort som lång
sikt. Med hänsyn till den stora efterfrågan på bolagets produkter så bedrivs arbetet inom KLs
industri i flera skiftformer såväl nattetid som helgtid. Under april 2019 driftsattes även en betongfabrik samt tillhörande produktionslokal inom fastigheten.
Den verksamhet som bedrivs av KL Industri är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet under
miljöbalken och är godkänd genom beslut den 14 mars 2019 av bygg- och miljönämnden inom
kommunen (dnr. M-2018-981). För verksamheten gäller särskilda föreskrivna bullervillkor,
vilka KL Industri har att följa.
KL har med hjälp av egen bullerkonsult låtit granska nu aktuellt förslag till detaljplan utifrån
hur ett genomförande av detaljplanen kommer att påverka möjligheten för KL Industri att fortsätta bedriva verksamhet i enlighet med de villkor rörande buller som är uppställda för verksamheten. Utredningen som KL vidtagit ger vid handen att verksamheten, om inte ytterligare
försiktighetsmått vidtas, kommer att innebära en betydande olägenhet för flertalet av de bostäder som planeras att byggas inom ramen för föreslagen detaljplan.
Av plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) följer av 4 kap 33 a § att planbeskrivningen, om en
detaljplan innehåller en eller flera bostadsbyggnader, ska innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Av förarbeten till aktuell bestämmelse framgår att
det får anses självklart att de värden som redovisas ska beräknas med utgångspunkt från både
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befintliga bullerförhållanden och bedömningar av den framtida bullersituationen. Detta innebär
bl.a. att hänsyn även ska tas till en planerad utbyggnad av bullrande anläggningar och verksamheter utifrån vad som är känt i samband med planläggningen (även t.ex. förändringar i produktionsvolymer och produktionssätt samt verksamhetens utvecklingsmöjligheter). Tidshorisonten
för beräkningen behöver ofta vara längre än detaljplanens genomförandetid (prop. 2013/14:128
s. 44). Det antecknas att Boverket anser att det är rimligt att utgå från en situation upp till femton år framåt i tiden.
Nu aktuell detaljplan baseras på en bullerutredning från WSP daterad 2018-08-31. Det har
framkommit att utredningen och de resultat som presenteras däri är förenad med stor osäkerhet,
samt att ingen verklig bullermätning har utförts utan att redovisningen av buller är utförd med
teoretiska schablonberäkningar som grund och inte verkliga värden, trots att KL Industris verksamhet är pågående och prövad enligt miljöbalken. Den teoretiska bullerutredningen beaktar
överhuvudtaget inte vare sig den produktionslokal eller den betongfabrik som KL Industri innehar, vilket utgör en stor brist. Det noteras vidare att även WSP anser det felaktigt att använda
sig av schablonvärden när det finns bättre uppgifter tillgängliga (jfr. sid 6 i WSP:s rapport). Det
är oklart varför WSP inte använt sig av de faktiska värden som finns att tillgå. KL anser därför
att det är felaktigt att lägga utredningen från WSP till grund för en bedömning av den påverkan
som KL Industri kommer att ha på de framtida bostäderna. KL Industris egna beräkningar visar
dessutom på att de antaganden som WSP har gjort och som legat till grund för detaljplaneförslaget är felaktiga. Den verkliga åverkan från KL Industri i form av buller kommer att leda till
att flertalet bostäder inom detaljplaneområdet får bullernivåer som överstiger de beslutade villkor som KL Industri har att följa.
Med hjälp av den bullerkonsult som KL själva anlitat kan KL även rikta följande kritik mot hur
frågan om buller hanterats i planarbetet:
- Kommunen borde i större utsträckning än vad som skett tagit i beaktande de osäkerheter som
WSP:s rapport är behäftad med och som WSP själva lyfter fram i rapporten.
- En allvarlig brist är att industribullret beräknats som dygnekvivalenta nivåer istället för beräknade nivåer som följer de tidsperioder och den systematik som används i Boverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer. Beräkningarna tar heller inte hänsyn till momentana ljudnivåer, trots
att sådan ljudpåverkan finns från t.ex. verksamheten som KL Industri bedriver.
- WSP anger själva i sin rapport att den schablon som använts för att beräkna ljudnivå för industri kan användas när bättre värden inte finns tillgängliga och att beräkningen därmed är förenad med stora osäkerheter. KL ställer sig frågande till varför inte kommunen ifrågasatt användandet av schablon när kommunen vet att det finns verkliga värden från KL Industri att tillgå?
- Av WSP:s rapport framgår vidare att det även med WSP:s sätt att räkna krävs att flertalet bostäder behöver utföras med en tyst sida. KL ställer sig frågande till varför kommunen inte hörsammat denna rekommendation.
KL Industri anser att för att kraven i PBL ska följas så måste en bullerutredning tas fram som
utgår från den faktiska bullerpåverkan som är känd vid tillfället. Det saknas anledning att utgå
från schabloner när den faktiska påverkan i bullerhänseende är känd och mätbar samt när det
dessutom finns bullervillkor som reglerar KL Industris verksamhet. Nämnda förhållanden har
påpekats tidigare av KL. Trots detta har vare sig kommunen eller den av kommunen anlitade
bullerkonsulten WSP tagit kontakt med KL Industri för att efterfråga uppgifter om verksamheten och de bullervillkor som gäller för densamma, vilket är nödvändigt för att göra en relevant
bedömning av bullersituationen.
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Det är inte acceptabelt att en befintlig verksamhet vars bullerpåverkan har prövats enligt miljöbalken ska behöva riskera att inskränka sin verksamhet med anledning av tillkomsten av nya
bostäder. Detta är heller inte förenligt med PBL eller miljöbalken i dess nuvarande utformning.
Tvärtom är det av just denna anledning som det uppställs krav på att planbeskrivningen, i fall
som det förevarande, måste innehålla en relevant redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. För det fall planbeskrivningen inte innehåller en sådan redovisning av omgivningsbuller som uppfyller kraven i 4 kap 33 a § PBL är detaljplanen inte tillkommen i laga ordning. Under anförda omständigheter fråntas KL även den förutsebarhet angående fortsatt drift
av verksamheten som KL har rätt till enligt såväl PBL som miljöbalken.
KL uppställer mot angivna bakgrund följande krav för att en detaljplan ska kunna antas:
1. Planbeskrivningen måste, jml. 4 kap 33 a § PBL, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller som har sin grund i den faktiska påverkan från KL Industri.
2. Redovisningen måste ta höjd för en förväntad utbyggnad av KL Industris verksamhet.
3. Detaljplanen måste anpassas så att den bebyggelse som medges kommer att klara den verkliga ljudpåverkan som KL Industri och andra verksamheter i närområdet genererar.
Om inte ytterligare åtgärder vidtas i bullerhänseende så anser KL att detaljplanen inte uppfyller
de krav på lokalisering som anges i 2 kap. PBL. Det antecknas att den bullerutredning som utfördes av WSP 2018-08-31 redovisar en bullersituation som inte överensstämmer med verkliga
förhållanden och att denna utredning således inte fungerar som redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.
Det kan finnas möjligheter att modifiera detaljplanen på sådant sätt att en exploatering av bostäder kan genomföras utan att KL Industris verksamhet inskränks. Detaljplanen skulle t.ex. i
större utsträckning kunna utformas med ökade krav på ljuddämpad sida och andra kompensationsåtgärder (motsvarande zon B i Boverkets vägledning 2015:21). KL för gärna en dialog med
kommunen om hur en sådan detaljplan skulle kunna utformas utifrån såväl nuvarande som
eventuell framtida verksamhet och det buller som denna verksamhet genererar.
KL vill dock vara tydlig med att detaljplanen i nu aktuellt utförande inte kan accepteras då den
utgör ett allvarligt hot mot den pågående verksamhet som KL Industri bedriver. KL är med anledning härav angelägen om att kommunen snarast kallar till ett möte där frågan kan diskuteras
närmare och där KL ges möjlighet att presentera sin egen bullerutredning rörande verksamheten och dess påverkan på föreslagna bostäder.
Kommentar: Kommunen bedömer att området kommer att utsättas för bullernivåer som understiger gällande riktvärden (Trafikbullerförordningen (SFS
2015:216) och Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning (Boverkets rapport 2015:21))
32 Fastighetsägare 17. Hårstorp 1:59 Anette Asklöf

1. Det förslag till förändring av korsningen Gronvägen-Norralundsvägen som redovisas i figur
7 anser jag inte är tillräcklig för att få till en bra trafiksituation. Det är en mycket osäker trafiksituation med en rondell och en fyrvägskorsning så nära varandra och dessutom saknas övergång för cykel- och gångtrafik. Om man använder det övergångställe som finns på Gronvägen
vid Bävervägens hållplats så finns ingen anslutning till Norralundsvägen eller till Dollarstore.
Nu har det har bildats en gångväg till Dollarstores parkering som inte är planlagd.
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2. I planen finns inte angivet hur grönytorna som är allmän platsmark ska iordningställas eller
skötas. Jag anser att kommunen i samband med denna detaljplan bör se över skötselplanerna
för grönytorna på östra sidan av Gronvägen inkl Dalsberg.
Bakgrunden till detta är att skötseln har varit under all kritik vad gäller naturmarken närmast
vår fastighet. Den iordningställdes aldrig när projektet Fjärilsvägen avslutades och den sköttes
inte på tio år trots att det påpekades vid ett flertal tillfällen till alla de olika personer som varit i
ansvarig position under årens lopp. Övriga ytor runt Fjärilsvägen/Myrstigen har körts med
slaghack några gånger om året och om inte de boende själva hade tagit på sig att klippa eller slå
ytorna utanför sina tomter hade det sett för djävligt ut. Nu är det många boende som, efter att vi
fick "smisk på fingrarna" av kommunen, inte längre kommer att hjälpa kommunen med den
skötseln. Det är knappast någon bra marknadsföring av kommunen som bostadsort när ogräset
får växa sig meterhögt i våra nyaste bostadsområden.
Kommentar: Korsningen Norralundsvägen Gronvägen kommer att byggas om
under 2020 för att säkerställa en bra trafiklösning.
Tillkommande grönytor läggs in i kommunens skötselplan och ska skötas och underhållas i enlighet med denna.
33 Fastighetsägare 18. Hårstorp 1:63 Anna Westerberg

Vi saknar svar på våra samrådssynpunkter som vi lämnade in 20180429 till samrådet! Vi önskar svar på dessa för att kunna ge ett fullständigt granskningsyttrande!
Därför lämnar vi liknande synpunkter igen...
Finspång 20200422
Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att
den är genomförbar...
Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, brun kärrhök m.m en grundläggande
inventering bör först göras. (Vissa arter är fridlysta)
Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt saknade åtgärder.
I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19.
I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18.
Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur saknas.
Skredrisker: Bostäder nära riskområden. Finns riskanalys för befintliga fastigheter? Då det vid
utfarandeskedet är en överhängande risk att det blir skred vid massförflyttningar, ledningarbeten och grundläggningsarbeten/pålning. Då vi redan har observerat 2 skred vid anläggningen av
KL INDUSTRI och samt GC väg utanför våra fastigheter ser vi detta angeläget att beakta.
Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning)
Vi har själva varit i kontakt med miljö och hälsa då vi har blivit störda ett flertal gånger.
Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen.
Ofullständiga geotekniska utredningar. Ramböll 2019 ej beaktad i detaljplanearbetet.
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Trafiksituation vad gäller den trafikbelastningen som det blir på det nya området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde kommer bli en olägenhet. Dela upp området
med olika infarter så att den totala trafikbelastningen fördelas.
Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar annars.
Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vem tar ansvar för att regler och förordningar följs. Vart ska alla besökande parkera (80 kolonilotter) finns ej redovisat.
Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om att åkermarken är
skyddad och ska ej bebyggas.
Och att marken är för dålig att bygga fastigheter och vägar på enligt överenskommelse med
samhällsbyggnadschef, bygglovsinspektör och planarkitekt 2007. I den frågan har vi gått vidare
till länstyrelsen och nu kommunjurist.
Vi är 7 markägare som har fått denna muntliga utfästelse av dessa tjänstemän.
Natur och rekreationsområden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på.
Tittar man på webbundersökningen ett grönare Finspång så tar ni inte hänsyn till kommuninvånarnas synpunkter. Många önskar att naturvärdena är kvar.
Extremt stora kostnader för exploatering av området. Svårt att få kostnadstäckning för området.
Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan. Vi önskar att tomterna
närmast vår bebyggelse ska ha en nockhöjd på maximal 6 meter för att inte skugga! Ej 8.5 meter som planförslaget säger.
Hur löser ni skyddskogen? Den kommer inte att växa upp på 20 år och skyddet behövs omgående!
Kommentar: Synpunkter som framfördes under samrådet redovisas under rubriken ”Synpunkter på samrådshandlingen”.
Under planprocessens gång har genomförts ett antal utredningar för att säkerställa
de geotekniska förhållandena. Utredningarna visar på att området är lämpligt att
bebygga under förutsättning att bebyggelsen grundläggs på rätt sätt samt att
byggnationer i området inte får medföra en sänkning av grundvattennivån. Innan
byggnation ska detaljerade geotekniska utredningar genomföras.
Den stabilitetsvärdering som Ramböll gjorde 2019-05-27 ingår i den stabilitetsvärdering som genomfördes av ÅF 2019-06-28.
Efter att ni byggde er hus så kommunfullmäktige antagit både en ny översiktsplan
(ÖP2011) och en aktualitetsprövning av denna. I aktualitetsprövningen beslutades
att mark- och planberedskapen ska ges en ökad strategisk betydelse för att möta
en ökad efterfrågan. I detta sammanhang pekas Dalsberg ut som viktigt för bostadsutvecklingen i stråket mellan Finspång och Norrköping. Kommunstyrelsen
har därefter gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i detta område. Utsikt över landskap eller grönytor ger ett mervärde
till en bostad vilket innebär en kvalitativ förlust om den försvinner. Förlust av utsikt för enskilda boende bedöms som helhet inte orsaka betydande olägenhet eftersom skymd utsikt ofta är oundvikligt vid en utbyggnad och förtätning av
stadsmiljöer.
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Kommunen är medveten om att detta är ett populärt gång- och motionsstråk. Därför kommer gångvägen nedanför Fjärilsvägen att ersättas med ett gångstråk längs
nytt dagvattenstråk i den södra delen av planområdet. Planbeskrivningen förtydligas avseende detta.
Sammanfattning och revideringar
Yttranden från 18 olika sakägare inkom under samråds- respektive och granskningstid. Med anledning av framförda synpunkter har planeringsenheten gjort en del revideringar av planhandlingarna.
Revideringar efter samrådet

 Tillfarten till planområdet har ändrats för att säkerställa Gronvägen som huvudled för
kollektivtrafiken. Ny tillfart till området föreslås ske via Norralundsvägen/ Gronvägen.
 Planförslaget har anpassats till översvämningsrisker, fornlämningsområde, och industribuller från verksamhetsområdet på Norralundsvägen (skyddsområde och anpassning av byggnadshöjd).
 Planbestämmelserna har justerats till granskningsskedet.
 Ytor för tekniska anläggningar (transformatorstationer och pumpstation för avlopp)
har lagts till i plankartan.
 Gång- och cykelvägen i den norra delen av planområdet utgår för att ge plats för mer
ändamålsenliga fastigheter.
 Gång- och cykelvägsanslutningar säkerställs både till Östra Hårstorp och passage vid
Gronvägen/Bävervägen.
 Naturområden har lagts in i både den västra och östra delen av planområdet för att säkerställa naturvärden.
 Fornlämningsområde har säkerställts med allmän platsmark NATUR.
 Ytor för dagvattenhantering har säkerställts i den södra delen av området.
Revideringar efter granskning:

Följande redaktionella ändringar har gjorts i plankartan:
 Gång- och cykelvägar (GÅNGCYKEL) och genomförandetid för tillfartsvägen (a1)
redovisas med en större textstorlek.
Följande redaktionella ändringar har gjorts i grundkartan:
 Fastighetsbeteckningarna ses över.
Följande redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen:
 Förtydligande avseende kommunens intention att ge de bostadsfastigheter som idag
har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen öster om planområdet en ny tillfart genom Dalsbergsområdet.
 Gångvägen nedanför Fjärilsvägen kommer att ersättas med ett gångstråk längs nytt
dagvattenstråk i den södra delen av planområdet.
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 Genomförandedelen förtydligas att det är Lantmäteriet som handlägger fastighetsrättsliga frågor.
Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts
Kommunen bedömer att följande synpunkter inte tillgodosetts under planarbetet:
Berörd part (fastighet)

Skedet då synpunkter lämnades

Fastighetsägare 1-10

Samråd

Fastighetsägare 12-14, 16-18

Granskning

Fortsatt arbete
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplanen

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Kommunstyrelsen

Detaljplaneuppdrag för verksamhetsmark vid
Skäggebyvägen, del av fastigheten Hårstorp 1:1
Sammanfattning
Kommunen har behov av ytterligare mark för handel och lättare
industriverksamhet. Förvaltningen ser en möjlighet att komplettera
småindustriområdet vid Skäggeby med verksamheter och handel längs den östra
delen av Skäggebyvägen. Området används i dag bland annat för golfklubbens
verksamhet.

Delar av området mot Skäggebyvägen är planlagda och kommer att ingå i den
nya detaljplanen.
I gällande översiktsplan 2011 är stora delar av området utpekat som tätortsnära
rekreation. Detta medför att det inte är möjligt att delegera ett antagande av
detaljplanen från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
Utredningsbehov
I nuläget ser vi följande behov av utredningar:




Söder om föreslaget planområde ligger Ölstadsjön som är utpekat som
Natura 2000 område och kommunalt naturreservat.
I den östra delen kan planområdet beröras av riksintresse kulturmiljö.
Avtalet med Finspångs Golfklubb behöver ses över.

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
1. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för
verksamhetsmark vid Skäggebyvägen, del av fastigheten Hårstorp 1:1.
2. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd i enlighet med 5
kap. 11 § plan- och bygglagen.
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Kommunstyrelsen

Detaljplan för del av Nyhem 1:2 (LSS-boende)
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en ny detaljplan för del av fastigheten Nyhem 1:2
för bostäder med särskild service (LSS-boende)
Planens syfte är att säkerställa mark för LSS-boende utmed Sundsvägen inom
Finspångs tätort.
I samrådsskedet var planområdet ett större område för bostäder kring
Sundsvägen. Till granskningsskedet är planerat projekt ändrat till ett LSS-boende
(lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), inom ett mindre område
längs Sundsvägen. LSS-boendet kan rymma ca 12 lägenheter i en byggnad om
två våningar. Planen ger möjlighet att uppföra hus till en högsta nockhöjd om 12
meter.
I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område
kan vara möjligt för bostadsbebyggelse.
Ett objekt i kommunens naturvårdsprogram berörs i mindre grad. Förvaltningens
bedömning har varit att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver
upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Samråd och granskning
Samråd genomfördes 27 december 2016 till 7 februari 2017.
Granskning genomfördes 30 mars till 15 april 2020.
Under samråds- och granskningstiden har berörda grannar i huvudsak inkommit
med synpunkter på att placering av samt storlek på och utformning av nytt LSSboende.
Bebyggelsen längs Sundsvägen består av villor i en till två våningar.
Förvaltningen bedömer att en byggnad med två våningar för LSS-boende är
lämplig att medge inom planområdet.
Delegation av beslut om antagande av detaljplanen
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 26 februari 2020 att
delegera antagandet av detaljplanen till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap.
27 § plan- och bygglagen (Kf 2020-§ 7, KS.2016.0767).

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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Marika Östemar

2020-05-08
Dnr KS.2020.0169

2 (2)

Ekonomi
Förvaltningen har tagit fram en exploateringskalkyl. Kommunens kostnad består
i utbyggnad av allmän platsmark (GATA), i detta fall anläggande av ny tillfart
till LSS-boendet från Sundsvägen”.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen
1. Att anta detaljplanen för del av Nyhem 1:2 (LSS-boende) i enlighet med
5 kap. 27 § plan- och bygglagen.

Bilagor
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Beslut kommunfullmäktige 2020-02-26 (KF 2020-§ 7)
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Detaljplan för
del av Nyhem 1:2 (LSS-boende)
Finspångs kommun
Planbeskrivning
Skutbosjön
Nyhem

Högklint

KS.2020.0169
Datum 2020-03-24
Antagandehandling
Antagen 20XX-XX-XX
Laga kraft 20XX-XX-XX
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DETALJPLAN FÖR

Del av Nyhem 1:2 (LSS-boende)
Finspångs kommun

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-850 00 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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FINSPÅNGS

KOMMUN

Till planen hör följande handlingar:


Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (detta dokument)



Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:1000



Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande



Fastighetsförteckning (finns på samhällsplaneringsenheten)

Bilaga: Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan
(Behovsbedömning)

Planförfarande
Det finns olika planförfaranden som kan tillämpas vid upprättandet av en
detaljplan. Det aktuella detaljplanearbetet handläggs med
standardförfarande då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten och inte heller
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Samråd för ett större planområde (Sundsvägen) jämfört med nu upprättad
detaljplans planområde ägde rum under början av år 2017. Efter
samrådsförfarandet har önskemål om LSS-boende i området framförts.
Kommunen ser det som en angelägen fråga att snarast pröva det önskemålet.
Det innebär att detaljplan för del av Nyhem 1:2, som varit på samråd, fått en
separat planprövning av LSS i granskningsskedet. Detta förfarande kan
därmed ge förutsättningar till ett antagande i ett tidigare skede för LSS än
om frågan behandlas i den ursprungliga stora detaljplanen. Vilket innebär att
en tidigare byggnation av LSS kan bli möjlig.
Efter samrådet av den ursprungliga planen för Sundsvägenområdet är det
möjligt för kommunen att växla från ett utökat förfarande, som det var i den
ursprungliga planen, till ett standardförfarande för nu upprättad plan.
Samrådskretsen avses vara densamma som i samrådsskedet.
Den här planen har bedömts kunna gå vidare i planprocessen i ett
granskningsförfarande innan antagande av planen. Den ursprungliga planen
i övrigt bearbetas vidare i en egen process i granskningsskedet där svar då
redovisas på inkomna yttranden.

Planprocessen, standardförfarande
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Planarbetet delas in i tre skeden; samråd, granskning och antagande. Under
de två första skedena (samråd och granskning) har berörda boende, sakägare
och remissinstanser möjlighet att komma in med synpunkter. Därefter kan
planen antas av politisk instans i kommunen. Om ingen överklagar den
antagna planen, inom tre veckor från det att beslutet anslagits på
kommunens anslagstavla, vinner den laga kraft. Bygglov kan därefter
beviljas och genomförandet av planen påbörjas.

Planens syfte och huvuddrag
En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur
miljön avses att förändras eller bevaras.
Planens syfte är att säkerställa mark för bostäder med särskild service (LSS)
utmed Sundsvägen inom Finspångs tätort.
I samrådsskedet var planområdet ett större område för bostäder kring
Sundsvägen. Till granskningsskedet är planerat projekt ändrat till ett LSSboende (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), inom ett
mindre område längs Sundsvägen. LSS-boendet kan inrymma ca 12
lägenheter i en byggnad om två våningar. Planen ger möjlighet att uppföra
hus till en högsta nockhöjd om 12 m.
I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt
område kan vara möjligt för bostadsbebyggelse.
Ett objekt utpekat i kommunens naturvårdsprogram berörs i mindre grad.
Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver
upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande
miljöpåverkan.
Exempel på disposition av området och dess huvuddrag i den här
planbeskrivningen, under rubriken Bebyggelseområden.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. Planområdet omfattas av två riksintressen för
totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken. Riksintressena som omfattas
är;
- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)
- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom ovan områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga
objekt räknas, inom samlad bebyggelse, byggnader mm över 45 m.
Föreslagen bebyggelse som medges inom planområdet blir ej så hög att
försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt.
3
243

Området berör i övrigt inte riksintresse enligt Miljöbalken kapitel 3 eller
Miljöbalken kapitel 4.
Kapitel 5 i Miljöbalken. Planen bedöms inte överskrida några
miljökvalitetsnormer.
MKN luft
Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål.
Luftkvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i
samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som
regleras är kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM
10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för
bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.
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.
Beräkningarna visar 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.
Skutbosjön är recipient för planområdet (till Skutbosjön är det ca 300 m).
Sjön har otillfredsställande status med krav att uppnå god status år 2027.
Dagvattnet inom planområdet får inte försämra statusen i recipienten.
Dagvattnet inom planområdet bör fördröjas lokalt så långt som möjligt, och
därefter avledas via diken mm innan det når recipienten. Planförslaget
bedöms inte påverka MKN för vattenförekomster på något olämpligt sätt.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger i anslutning till Högklint (i öster) och nära Nyhem (i
väster) inom Finspång tätorts södra del. I öster avgränsas planområdet av
Sundsvägen och i övriga delar mot skogsmark.
Planområdet är ca 6230 m2 stort, varav kvartersmarken är ca 4960 m2.
Markägoförhållanden
Fastigheten Nyhem 1:2 inom planområdet som berörs är kommunal ägo.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Finspångs kommun – ”Framtiden finns i
Finspång” - antogs 2011-11-23 av kommunfullmäktige.
I översiktsplanen från 2011 angavs aktuellt område som ”V3,
Verksamheter”. Bland annat diskuterades kring ny godsbangård i området.
Översiktsplanen är därefter aktualitetprövad och beslutad av
kommunfullmäktige 2016-01-27, Kf § 8.
Inriktningen för aktuellt område har ändrats i samband med
Aktualitetsförklaringen av ÖP 2016. Det som gäller för aktuellt område vid
Sundsvägen är följande enligt aktualitetsförklaringen;
”De områden i översiktsplanen som pekas ut som utvecklingsområden för
verksamheter och bostäder kvarstår med följande kommentarer:
Sundsvägen, V3. Vid en exploatering bör området bedömas ur ett större
perspektiv med hänsyn till utvecklingsmöjligheter och efterfrågan på mark
för bostäder.”
Aktuell planläggning får anses vara förenlig med gällande översiktsplan.
Tilläggas kan att en ny översiktsplan (ÖP) har varit på samråd under 2019.
Aktuellt planområde ingår i ett område som benämns ”Nyhem Falla” i
nämnda ÖP. ÖP:n föreslår aktuellt område för tätortsutvecklingsändamål.
ÖP:n anger vidare bl a att området har förutsättningar att växa till en
betydande del av en större sammanhängande tätort med plats för många
bostäder och med samhällsservice.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare.
Planområdet berör i mindre grad objekt av lokalt intresse, klass 4, enligt
kommunens naturvårdsprogram.
Planområdet omfattas av två riksintressen för totalförsvaret. Se vidare nedan
under rubriken Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken.
Strandskydd

Planområdet ligger ca 300 m från Skutbosjön och omfattas därmed ej av
strandskydd.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 §
5
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miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas då en
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras,
beskrivs och bedöms.
Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en checklista för undersökning
om betydande miljöpåverkan (behovsbedömning) som utförts av
samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av detaljplanen för
aktuellt planområde har i behovsbedömningen konstaterats att det inte
föreligger betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning har därför
inte upprättats.
Kommunala beslut i övrigt
Samhällsplaneringsenheten har i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt
område.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark- och vegetation

Planområdet är i obebyggt. Marken sänker sig successivt västerifrån ner mot
Sundsvägen.
Fältbesök inom planområdet har gjorts av kommunens
naturvårdssamordnare under sensommaren 2016. Fältbesöket gjordes för ett
större område, där aktuellt planområde för LSS-boendet är ett mindre
delområde. En rapport; ”Initial naturvärdesbedömning, Detaljplan för
Sundsvägen”, 2016-09-14, har upprättats i samband med planarbetet.
Efter naturvärdesbedömningen gjordes har ett nytt objekt i området vid
Sundsvägen tillkommit i kommunens naturvårdsprogram. Objektet som
benämns ”Hällmarkstallskog, Tallskog, Blandskog” är ett objekt av lokalt
intresse, klass 4, i naturvårdsprogrammet (klass 4 innebär den lägre
klassningen i en skala 1-4). Se bild på nästa sida.
I naturvårdsprogrammet görs bl a följande beskrivning för hela
objektsområdet som har en yta av 5 hektar: ”Trädskiktet domineras av tall i
nästan hela området varav många är senvuxna eller grova med krokiga
grenar och början till pansarbark. Det finns även inblandning av gran, asp,
björk och ek. I nordöstra delen står några riktigt gamla, grova ekar varav en
död med tickor, håligheter och mulm. Fält- och bottenskiktet utgörs till stor
del av blåbär, lingon, ljung, örnbräken, gräs, mossor samt ren- och
fönsterlavar i större delen av inventeringsområdet. På några platser i
objektet växer blåsippa”.
Vidare går bl a att läsa; ”Naturvärdet består främst av de gamla tallarna och
den döda veden som är viktiga substrat för en rad organismer”.
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Och dessutom; ”Området bevaras som en talldominerad skog. Död ved ska
finnas i riklig mängd”.

Karta över objekt av klass 4 i kommunens naturvårdsprogram. Planområdet
inom röd gräns. Karta hämtad på Länsstyrelsens webbsida
”Östgötakartan” (https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard)
Planområdet berör i mindre grad ovan beskrivna objekt av lokalt intresse,
klass 4, enligt kommunens naturvårdsprogram. I planförslaget i nu upprättad
detaljplan berörs ca 1400 m2 av naturobjektet. Totalt utgör detta ca 3 % av
objektet i naturvårdsprogrammet.
Det främsta naturvärdet är tallar enligt naturvårdsprogrammet. Inom aktuellt
planområde är dock tallbeståndet mycket begränsat jämfört med andra delar
av naturobjektet. Det finns ca 10 tallar inom planområdet (varav ca 5 st är
inom objektsområdet i naturvårdsprogrammet), vilket innebär att aktuellt
planområde inte utgör den väsentliga delen vad gäller tallbeståndet. Nämnda
10-talet tallar kan komma att försvinna till förmån för tomtmark och gata.
Eventuell död ved inom planområdet bör flyttas till lämplig plats inom
intilliggande naturobjekt. En mulmholk (boplats för insekter) som är uppsatt
inom planområdet behöver flyttas till intilliggande naturområde vid ett
genomförande av detaljplanen.
En asp (170 cm i omkrets) finns inom planområdet enligt Länsstyrelsens
inventering. Trädet bör om möjligt sparas vid planens genomförande.
Sammantaget bedöms att konsekvensen för objektet enligt
naturvårdsprogrammet och för natur i övrigt blir mycket liten vid ett
genomförande av planen.
7
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Geotekniska förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts under planarbetet.
Utifrån resultaten från nu genomförd geoteknisk undersökning och
utredning så bedöms planerad bebyggelse enligt föreslagen detaljplan som
möjlig att uppföra ur ett sättnings-, stabilitets- och grundvattenperspektiv.
Mer ingående bedömningar av lämpliga grundläggningsmetoder,
stabilitetsförhållanden samt eventuella erforderliga stabilitetsförbättrande
åtgärder m.m. ska utföras när ett förslag avseende lägen för byggnader,
byggnadernas utformning samt höjdsättning för planområdet har tagits fram.
Samtidigt bör då även en bedömning av nödvändiga kompletterande
geotekniska undersökningar utföras.
Kulturmiljö
Fornlämningar

Ingen registrerad fornlämning finns inom planområdet. Närmsta
fornlämning är ca 500 m västerut.
En arkeologisk etapp 1 genomfördes för det större planområdet som
omfattades i samrådsskedet. Inget av arkeologiskt intresse framkom vid
utredningen.
Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis
tillkallas.
Inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde finns i området, eller i
närområdet, enligt kommunens kulturmiljöprogram.
Ingen förändring av eller påverkan på kulturhistoriskt värdefull byggnad
bedöms ske genom denna detaljplan.
Bebyggelseområden
Nuläge
I öster, i Högklint, finns bebyggelse med enbostadshus från 1930-40-talen.
Förändringar
I nu upprättad detaljplan säkerställs mark för bostäder med särskild service
(LSS), bestämmelse B1 på plankartan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 §
punkt 3).
Boverket anger att med användningen bostäder avses boende med varaktig
karaktär. Gruppbostäder där boendet kräver ständig tillsyn av personal kan
därför ingå i användningen B, Bostäder.
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Planerat projekt inom planområdet utgör ett gruppboende för LSS (lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) som innebär en bostad som är
anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
LSS-boendet kan inrymma ca 12 lägenheter, personalutrymmen mm, i en
byggnad om två våningar. Se nedan bilder för exempel på utformning.
Ett av de huvudsakliga syftena med lagen (LSS) är att det bostadspolitiska
målet att alla ska ges möjlighet till en bra bostad, även ska komma personer
med funktionshinder till del (se prop. 1992/93:159, s. 82 ff.).
Det huvudsakliga syftet med LSS-lagens bestämmelser om särskilt boende
syftar till att tillhandahålla en varaktig bostad åt personer med
funktionshinder.
Se även under rubriken Störningar och riskfrågor.
Byggande får ske med en sammanlagd byggnadsarea, inklusive
komplementbyggnader, om högst 25 % av kvartersmarken (B1-område).
Bestämmelse har införts på plankartan kring ovan (bestämmelse enligt PBL
4 kap 11 § punkt 1). Illustrationen nedan med exempel på utformning på
redovisar ett utnyttjande av ca 25 % av kvartersmarken.

Illustration, exempel på utformning. Exemplet visar en huvudbyggnad på ca
1230 m2 byggnadsarea, vilket motsvarar ca 25 % utnyttjande av tomten.
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Illustration/perspektiv, exempel på utformning. Vy från sydväst.

Illustration/perspektiv, exempel på utformning. Vy från norr.
Med byggnadsarea (BYA) avses den area en byggnad upptar på marken
inklusive utkragande byggnadsdelar, taksprång, balkonger, burspråk,
skärmtak etc, som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande
mark.
Planen medger en högsta nockhöjd om 12 m (bestämmelse enligt PBL 4 kap
11 § punkt 1).
Planbestämmelse med s k ”prickmark” har införts på plankartan
(bestämmelse enligt PBL 4 kap 16 § punkt 1). Inom område med prickmark
får byggnad ej uppföras.
Offentlig service

Planområdet planeras för LSS-boende.
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Kommersiell service

Kommersiell service finns bl a i Finspångs centrum som är på drygt 750 m
avstånd från planområdet.
Tillgänglighet

Tillgängligheten inom byggnaderna och kvartersmarken prövas i detalj i
bygglovskedet. Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR,
Boverkets Byggregler.
Trygghetsaspekter

Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som
vacker och trivsam. Trygg miljö genom bland annat medveten placering av
byggnader/entréer och god belysning bör eftersträvas i det fortsatta arbetet.
Området ligger i anslutning till ett bebyggt område, vilket är en trygghet.
Planområdet ligger vid Sundsvägen som är belyst. Separat gång- och
cykelbana finns ca 250 m norr om planområdet och vidare mot tätorten. I
planen ges möjlighet för framtida gång- och cykelväg i anslutning till
planområdet.
Utemiljö, lek och rekreation

Planförslaget innebär att ett mindre område med naturmark tas i anspråk för
LSS-boende. Större natur- och rekreationsområden som finns i omedelbara
närheten ger god boendemiljö.
Gator och trafik
Gatunät

Planområdet ligger utmed Sundsvägen. Hastighetsbegränsningen är 40 km/h
på Sundsvägen.
Det finns inga trafikuppgifter på Sundsvägen förbi planområdet. Enligt
utredning om luktspridning, transporter mm från reningsverket som har
utförts (se vidare under rubriken Störningar, risker från verksamheter), görs
ca 800 transporter till+från anläggningen per år (vilket motsvarar 3-4
fordonsrörelser per dygn). Även trafik till/från ett 40-tal bostäder (i
Högklint, Sundet mm), trafik till/från Axsäters koloniområde samt
timmerbilar passerar förbi planområdet. En grov uppskattning kan vara att
ca 250 fordonsrörelser/dygn passerar planområdet, varav gissningsvis ett
20-tal är tunga transporter.
Ny gata planläggs från Sundsvägen och upp i terrängen vid LSS-tomtens
norra gräns. Angöring till LSS-boendet avses ske från denna nya gata. Gatan
är även tänkt att ge möjlighet för åtkomst till eventuellt framtida
utvecklingsområde för bostäder mm sydväst om planområdet, ett område
som bl a redovisas i pågående arbete med översiktsplan för kommunen.
Detta vägområde har en bredd av 12 m i planen för att inrymma körbana,
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gång- och cykelväg, dike/dagvattenstråk mm. Gatumarken planläggs som
allmän platsmark i planen (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 § punkt 2).
Trafikmängden som genereras till/från planområdet, med ca 12 lägenheter
för LSS-boende, bedöms bli liten. Inga ytterligare åtgärder för trafiksystemet bedöms behövas med anledning av LSS-boendets ändamål.
Mellan planområdet och Sundsvägen upprätthålls ett avstånd för att
möjliggöra för eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelväg,
förbättrad standard och breddning av Sundsvägen mm. Behov av nämnda
åtgärder bedöms uppstå om en större utveckling sker i omgivande områden.
Inom remsan mellan planområdet och Sundsvägen finns även ett antal
ledningar. Från kvartersmarkens gräns (B1-området) till befintliga
fastigheter öster om Sundsvägen är avståndet ca 23 m.
Gång- och cykeltrafik

Separat gång- och cykelbana finns ca 250 m norr om planområdet och
vidare mot tätorten. I planen ges möjlighet för framtida gång- och cykelväg
inom område NATUR alternativt i anslutning till planområdet. Se
föregående rubrik angående planerade gång- och cykelvägar mm.
Kollektivtrafik

Busshållplats finns vid Nyhemsskolan ca 750 m väster om planområdet (i
nuläget flera busslinjer som leder mot centrum mm). Till centrum där flera
busslinjer trafikerar är det drygt 800 m.
Parkering, utfarter

Finspångs kommun har ingen parkeringsnorm.
När det gäller gruppboende har jämförelse gjorts med andra kommuners
parkeringsnorm, t ex Sala. Sala kommun är ungefär motsvarande storlek
som Finspångs kommun, och även tätorterna Sala och Finspång är
likvärdiga vad gäller invånarantal. Sala kommuns parkeringsnorm är från
2015. Den redovisar 5 bilplatser per 1000 m2 bruttoarea (BTA). Med
bruttoarea (BTA) menas totala arean för alla våningsplan begränsat av
omslutande ytterväggars utsida. Rapporten hänvisar till flera andra
kommuner som har samma norm för gruppboende.
Om byggrätten (tomtstorlek ca 4960 m2) på 25 % nyttjas fullt ut, med en
byggnad i två våningar, innebär det en möjlig byggnation om ca 2480 m2
BTA. I nu upprättad detaljplan innebär det att för ett gruppboende
uppkommer ett parkeringsbehov på upp till 12 parkeringsplatser vid fullt
utnyttjande av tomten.
För planområdet ska parkering lösas inom kvartersmark. Parkeringsbehovet
bedöms utan svårighet kunna lösas inom planområdet.
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In- och utfart avses ske till ny gata som införts i planen. In- och utfart från
Sundsvägen är inte möjligt genom planens uppbyggnad med infört område
NATUR i planen (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 § punkt 2).
Störningar och riskfrågor
Omgivningspåverkan från planområdet

Bostäder i den begränsade omfattning som kan tillkomma inom planområdet
bedöms inte påverka omgivande bebyggelse på ett olämpligt sätt.
Planerat projekt med gruppboende bedöms inte ha en större omgivningspåverkan än vad som i allmänhet annars kan förekomma i ett bostadsområde. Exempelvis bedöms inte trafikalstringen påverka omgivande
bebyggelse på ett olämpligt sätt. Boendet är även av begränsad omfattning.
Landskapsbild

Planområdet utgörs av skogsvegetation.
Förändring i området med nytt hus istället för naturmark kommer att
medföra viss påverkan på vyn mot skogen mm. Vyer förändras i huvudsak
för fyra befintliga fastigheter (Nyhem 2:54, 2:55, 2:57, 2:70) längs
Sundsvägens östra sida.
Bebyggelse medges till högst 12 meters nockhöjd. Byggrätten i nu upprättad
detaljplan är ca 23 m från befintliga tomter respektive ca 31 m från
befintliga hus utmed Sundsvägen. Höjden på föreslagen byggnation,
tillsammans med avstånd från befintlig bebyggelse, bedöms inte innebära
påtaglig påverkan vad gäller landskapsbild, insyn eller skuggning för
omgivande bebyggelse. Kommunen bedömer att planens utformning inte
innebär någon betydande olägenhet eller miljöpåverkan för omgivningen.
Noterbart att området redovisas som ett tänkbart område med
utvecklingsmöjligheter för bostäder i den gällande översiktsplanen
(aktualitetsförklaringen).
Sammantaget bedömer kommunen att påverkan på landskapsbilden som kan
uppkomma genom föreslagen planering är av mindre grad.
Buller, vägtrafik

Allmänt
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader i kraft (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader). Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden
för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid
bostadsbyggnader.
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Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen
innebär att riktvärdena för buller från väg och spårtrafik höjs från 55 till 60
dBA vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 dBA vid
bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 kvm. Ljudnivån för en
ljuddämpad sida har inte ändrats utan ligger kvar på 55 dBA. Ändringen
innebär inte heller några ändrade krav för ljudmiljön inomhus.
Ändringen trädde ikraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet
kommer de nya riktvärdena kunna tillämpas på ärenden som har påbörjats
efter 2 januari 2015.
De riktvärden som gäller fr o m 1 juli är enligt nedanstående:
Buller från vägar bör inte överskrida;
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Förordning (2017:359).
Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör;
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats enligt ovan ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Planområdets förutsättningar angående buller
Det är lägre trafikmängder (se bedömda siffror under rubriken Gator och
trafik ovan), hastighetsbegränsningen är låg (40 km/h) och det är ringa tung
trafik på Sundsvägen.
Kommunen bedömer att riktvärdet för den ekvivalenta nivån vid fasad (60
dBA) klaras med god marginal gentemot Sundsvägen och ny gata utifrån
planens uppbyggnad. Den ekvivalenta nivån bedöms klaras ca 5 m från
vägmitt. Byggrätten för LSS-boendet ligger i nu upprättad detaljplan på ca
19 m avstånd från Sundsvägens vägmitt och ca 9 m från beräknad vägmitt
till ny planlagd gata.
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Även vid en framtida utveckling i området med en ombyggnad av
Sundsvägen, med breddning av gatan, och en ökning av trafiken med några
hundra fordonsrörelser, så bedöms avståndet till Sundsvägen fortfarande
vara tillräckligt för att klara den ekvivalenta nivån. Även den nya gatan kan
omfatta en trafik på flera hundra fordonsrörelser för att klara den
ekvivalenta nivån vid byggrätten inom tomten.
Den maximala nivån klaras först vid ca 30 m från vägmitt (generellt avstånd
vid 40 km/h - när ett tungt fordon passerar) med samma förutsättningar. För
nya bostäder kan den maximala nivån (70 dBA) vid uteplats komma att
överskridas vid enstaka tillfällen, beroende på uteplats placering, då tunga
fordon passerar på gatorna. Dock uppskattas endast ett fåtal tunga fordon
passera planområdet längs gatorna varje dygn. Eventuella störningar
bedöms därför som mycket små då det är få passager med tung trafik under
dygnet.
Ett alternativ vad gäller uteplats är att anordna alternativ gemensam uteplats
där riktvärdet klaras.
På planen har en bestämmelse införts under rubriken "Störningsskydd"
utifrån ovan trafikbullerförordning (bestämmelse enligt PBL 4 kap 12 §).
Bestämmelsen lyder; Vid byggande av bostäder inom planområdet gäller
”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” och
förordning om ändring av förordningen (2017:359). Byggande skall ske
med detta som förutsättning.
Utifrån ovan bedöms planområdet inte beröras av bullernivåer på ett
oacceptabelt sätt.
Störningar, risker från verksamheter

Axsäters reningsverk, en tillståndspliktig verksamhet, ligger på ca 600 m
avstånd (byggnaden) från planområdet. Till slambädd, biogasrening och
annan hantering utomhus är avståndet ca 700 m.
En utredning om luktspridning, transporter mm från reningsverket har
utförts av Sweco (rapporten Lokalisering av bostäder vid Axsäters
avloppsreningsverk, 2018-02-28). Ett utdrag ur rapporten följer;
Resultatet från spridningsberäkningarna med utsläppsdata uppmätta under
vintertid visar på låga halter och en relativt liten utbredning av lukt kring
Axsäters avloppsreningsverk.
Sannolikt kan utsläppen från slamhanteringen ge betydligt mer lukt under
sommartid därför har även ett utsläppsscenario med utsläppsuppgifter från
slamhantering sommartid använts från en motsvarande anläggning.
Resultatet från denna spridningsberäkning visar på måttliga halter av lukt i
omgivningsluften, utbredningen av lukttröskelvärdet 1 OU/m3 (Odour Unit),
ligger på drygt 400 meter från avloppsreningsverkets huvudbyggnad.
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Utifrån ovan utredning bedöms inga luktstörningar från reningsverket
påverka aktuellt planområde.
Ovan utredning beskriver även att transporterna av farligt gods utmed
Sundsvägen inte bedöms utgöra en betydande risk för boende i området.
Noterbart att Sundsvägen inte är rekommenderad farligt godsled.
Transporterna av farligt gods (polyaluminiumklorid och olja) sker 4-6
gånger/år till reningsverket. Aluminiumkloriden bedöms ej heller vara
särskilt farlig för omgivningen. Transporter utmed Sundsvägen går idag
genom bostadsbebyggelse med bostäder placerade ca 10 m från befintlig
körbana.
Inga särskilt riskfyllda eller störande verksamheter i övrigt bedöms finnas i
planområdets direkta närhet.
Sammantaget bedöms inga risker eller störningar finnas så att aktuell
planering skulle vara olämplig.
Förorenad mark

Inga kända föroreningar finns inom planområdet enligt MIFO. Närmsta
potentiellt förorenade objekt enligt MIFO - grafisk industri (riskklass 4) finns ca 350 m nordost om planområdet.
Planområdet är obebyggd skogsmark och inga särskilda verksamheter
bedöms funnits som ger misstanke om föroreningar.
Utifrån ovan förutsättningar bedöms sannolikheten som mycket liten att
planområdet påverkats av markföroreningar.
Om föroreningar upptäcks ska arbetet avbrytas och upptäckten av
förorening anmälas till miljö- och byggnadskontoret.
Radon

Gällande översiktsplan anger att; ”Förhöjda radonhalter har uppmätts i hela
kommunen med stora lokala variationer”. Översiktsplanen rekommenderar
även; ”Beakta radonförekomst vid all planläggning”.
Dessutom är kommunens generella inställning att all byggnation inom
kommunen ska ske radonsäkert.
Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande ur
säkerhetssynpunkt. Radonsäkert byggande gäller så länge inte nya
radonundersökningar utförs som ger en annan utgångspunkt.
Risk för skred

Risk för ras och skred finns längs Skutbosjön, öster om järnvägen enligt ÖP.
Till område med skredrisk är det ca 200 m från planområdet.
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Den geotekniska undersökningen anger vidare bl a att väster om
Sundsvägen är stabiliteten tillfredsställande.
Utifrån ovan bedöms inga risker föreligga vad gäller ras- eller skredrisk.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Allmänna vatten- och avloppsledningar (VA-ledningar) finns längs
Sundsvägens västra sida, samt i gatumarken, och vidare mot koloniområdet
sydost om planområdet.
Befintliga VA-ledningar hamnar utanför det aktuella planområdets
kvartersmark (B1-område). VA-ledningar säkerställs inom allmän platsmark
(GATA i planen) vid nämnda gatans anslutning med Sundsvägen.
Värme

Fjärrvärmeledning finns längs Sundsvägens västra sida.
Fjärrvärmeledningen hamnar utanför det aktuella planområdets
kvartersmark (B1-område). Ledning säkerställs inom allmän platsmark
(GATA) vid nämnda gatans anslutning med Sundsvägen.
Möjlighet till anslutning till fjärrvärmenätet finns genom ledningarnas lägen
i området.
El, tele

Högspänningsledningar för el i mark (10 kV-kabel) finns längs Sundsvägens
västra sida. Lågspänningsledningar finns i Sundsvägens gatumark.
Teleledningar finns längs Sundsvägens västra sida.
El- och teleledningarna hamnar utanför det aktuella planområdets
kvartersmark (B1-område). Ledningar säkerställs inom allmän platsmark
(GATA/NATUR) vid Sundsvägen. Nämnda 10 kV-kabel behöver skyddas
genom att förläggas i rör vid ett genomförande av planen.
Ett teleskåp hamnar strax utanför kvartersmarkens gräns som vetter mot
Sundsvägen.
En luftledning (el) som funnits 60-70 m väster om Sundsvägen genom
skogsmark har på senare tid tagits bort. Ledningsrätt för elledning
(luftledning) finns kvar. Ledningsrätten bedöms passera precis utanför
planområdet. Se vidare i delen Genomförandefrågor under rubriken
Ledningsrätt.
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Dagvatten

Allmänna dagvattenledningar finns längs Sundsvägens västra sida fram till
odlingslottsområdet. Dagvattenbrunnar finns i korsningsavsnittet mellan
Sundsvägen och Högklintsvägen.
Dagvattenledningarna hamnar utanför det aktuella planområdets
kvartersmark (B1-område). Dagvattenledningar säkerställs inom allmän
platsmark (GATA) vid nämnda gatans anslutning med Sundsvägen.
Väster om Sundsvägen består jorden huvudsakligen av ca 0 – 2,5 m
torrskorpelera enligt den översiktliga geotekniska undersökningen.
Lerjordar innebär lägre genomsläpplighet och därmed sämre
infiltrationsmöjlighet.
Kartan ”KlimatGIS” på Länsstyrelsens webbsida (https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard) visar vattenflöden/rinnvägar. Flöden
från planområdet leds i huvudsak åt öster mot Sundsvägen och därefter
längs med vägen söderut. Se nedan bild för karta med
vattenflöden/rinnvägar.

Bild över vattenflöden/rinnvägar samt lågpunkter. Karta hämtad på
Länsstyrelsens webbsida (https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard).
Planområdet inom röd gräns.
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Eventuellt kommer aktuellt planområde att kopplas till det allmänna
ledningssystemet. Men med anledning av att Finspångs Tekniska Verk
generellt försöker att få fastigheter att minska belastningen på
dagvattennätet, så bör dagvattnet inom planområdet fördröjas lokalt i
möjligaste mån. Alternativt anordnas en kombination av dagvattensystem
och fördröjning, vilket åstadkommits vid andra projekt i kommunen.

Exempel på tänkbara fördröjningsytor och stråk för fördröjning inom LSStomten (LSS-tomten gul yta). Planområdet inom röd gräns.
För aktuell detaljplan gäller att 25 % av kvartersmarken får bebyggas
(tomtstorlek ca 4960 m2). Tillsammans med parkeringsplatser och andra
logistikytor inom tomten kan grovt uppskattat ca 40 % av kvartersmarken
komma att hårdgöras. Om även uteplatser hårdgörs ökar den hårdgjorda
ytan ytterligare. Uteplatser bör i möjligaste mån förses med genomsläppliga
beläggningar, t ex grusade ytor, beläggning med genomsläppliga fogar,
beläggning av hålsten mm.
Då infiltrationsmöjligheterna är begränsade inom kvartersmarken bör i
första hand lösningar med fördröjning av dagvattnet skapas. Inom
planområdet bedöms såväl tillräckliga fördröjningsytor som stråk för
fördröjning finnas vad gäller dagvattenhantering. Se ovan bild för exempel
på tänkbara ytor och stråk för fördröjning.
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I bygglovsskedet klarläggs dagvattenhantering. En lösning, med hållbar
dag- och dränvattenlösning, redovisas till Finspångs Tekniska Verk innan
byggstart.
Avfall

Finspångs Tekniska Verk kommer på uppdrag av Finspångs kommun att
ansvara för renhållningen i området.
En återvinningsstation finns vid Oxhagsvägen, nära korsningen med
Sundsvägen.
Elektronisk kommunikation mm

Finspång Stadsnät Finet AB har fiber längs västra sidan Sundsvägen, fram
till odlingslottsområdet.
Optoledningarna hamnar utanför det aktuella planområdets kvartersmark
(B1-område). Ledningar säkerställs inom allmän platsmark (GATA) vid
nämnda gatans anslutning med Sundsvägen.

20
260

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.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är angiven till 5 år (bestämmelse enligt PBL 4 kap 21
§). Tiden är bl.a. anpassad i avseende på att planen upprättas i samband med
planerat projekt.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller
upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor
allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen
gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller
upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning.
Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Allmän platsmark (GATA samt NATUR) införs inom norra samt östra
delen av nu upprättad detaljplan. Kommunen är huvudman för den allmänna
platsmarken. Kommunen ansvarar för att gata anläggs, byggs om och på
annat sätt iordningställs på det sätt som framgår av detaljplanen. Kommunen
ansvarar också för drift och underhåll.
Exploatör/fastighetsägare är ansvarig för detaljplanens genomförande inom
kvartersmark (B1-område).
Genom planområdets allmänna platsmark (GATA/NATUR) och i
anslutning till planområdet finns diverse allmänna ledningar. Kommunen är
genom Finspångs Tekniska Verk AB huvudman för de allmänna vatten- och
avloppsanläggningarna.
Ledningsägare för fjärrvärme (Finspångs Tekniska Verk AB) är huvudman
för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning samt drift och underhåll
fram till anvisad förbindelsepunkt.
Ledningsägare för el (i nuläget Vattenfall Eldistribution AB) är huvudman
för elnätet. Ledningsägare för tele (i nuläget TeliaSonera Access) är
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huvudman för telenätet. Finspång Stadsnät Finet AB är ledningsägare för
fiberledningar.
Genomförandeorganisation
Genomförande och samordning

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs
kommun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator och
allmänna ledningar. Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska
kontrollen av VA-ledningar och dagvattenledningar inom allmän platsmark.
Framtida exploatör för B1-området ansvarar för genomförandet avseende
kvartersmark.
Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av
Lantmäteriet i Linköping.
Ansökan om bygglov, rivnings- 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 Samhällsplaneringsenheten.
Mark- och avtalsfrågor

Åtgärder för genomförandet av planen bör ske genom avtal mellan berörda.
Det kan gälla t ex för vatten- och avloppsnätets nyttjande, elnät etc.
Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor
handläggs av samhällsplaneringsenheten.
Preliminär tidplan

Planprocessen handläggs med standardförfarande enligt plan- och
bygglagen, PBL. Samråd ägde rum under början av år 2017. Se även vidare
ovan under rubriken Planförfarande för planprocessen mm.
Efter inkomna synpunkter och revideringar redovisades planen i form av
granskning innan beslut om antagande i kommunen. Granskning
genomfördes under våren 2020 och antagande avses ske snarast därefter.
Tekniska frågor
Gata, parkering, tillfart mm

Utbyggnad av lokalgata (inom område GATA) avses ske när detaljplanen
vunnit laga kraft. Se vidare under rubriken Förutsättningar och
förändringar - Gatunät.
Logistikytor inom planområdet ansvarar exploatör för. För planområdet
gäller att parkering ska lösas inom kvartersmark.
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Teknisk försörjning

Genom delar av planområdet, inom allmän platsmark, ligger ett antal
ledningar av olika slag. Ledningar hamnar inte på kvartersmark och bedöms
därmed inte behöva flyttas. Elkabel (10 kV) behöver skyddas vid ett
genomförande av gata. Se vidare ovan under rubriken Förutsättningar och
förändringar - Teknisk försörjning.
Kontakt med ledningars huvudman tas i samband med genomförandet av
planen.
Fastighetsägaren/Exploatören ansvarar för att en hållbar dag- och
dränvattenlösning anläggs. Lösningen redovisas till Finspångs Tekniska
Verk innan byggstart. Se vidare under rubriken Dagvatten.
Möjlighet till anslutning till fjärrvärmenätet finns genom ledningarnas lägen
i området.
Undersökningar, utredningar mm

En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts i samband med
planprocessen. En mer ingående geoteknisk bedömning bör utföras innan
byggande sker. Det är exploatörens ansvar att genomföra en detaljerad
geoteknisk undersökning. Se vidare under rubriken Förutsättningar och
förändringar - Geotekniska förhållanden.
Om föroreningar upptäcks ska arbetet avbrytas och upptäckten av
förorening anmälas till miljö- och byggnadskontoret.
Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande. Radonsäkert
byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en
annan utgångspunkt.
Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger
anmälningsplikt till Länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen (2 kap.
Fornminnen).
Klarläggande, eventuella undersökningar m.m. enligt ovan sker genom
exploatörens försorg.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsbildning mm

Planområdet omfattar del av fastigheten Nyhem 1:2, vilken ägs av
kommunen. Del av fastigheten planläggs som kvartersmark för bostäder
med särskild service (LSS) vid genomförandet av planen (område B1 i
planen).
Del av fastigheten Nyhem 1:2 planläggs som allmän platsmark (GATA samt
NATUR).

23
263

Bedömningen i nuläget är att endast en fastighet för B1-området kommer att
bildas och att gemensamhetsanläggning ej behöver bildas. Detaljplanen
möjliggör dock bildande av flera fastigheter.
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske av
kvartersmark inom planområdet. Fastighetsbildning begärs hos
lantmäterimyndighet av kommunen alternativt framtida exploatör efter
överenskommelse med kommunen.
Ledningsrätt

En luftledning (el) som funnits 60-70 m väster om Sundsvägen genom
skogsmark har på senare tid tagits bort. Ledningsrätt för elledning
(luftledning) finns kvar. Området för ledningsrätten är enligt förrättningen 8
m brett för luftledning (för att kunna röja vegetation). Ledningsrätten
bedöms passera precis utanför planområdet (planområdesgränsen bedöms
vara ca 4,5 m från centrumlinjen av ledningsrättens sträckning som
redovisas på plankartan).
Om behov av ledningsrätten inte längre finns bör klarläggande ske om
ledningsrätten kan upphävas. Denna hantering kan ske oberoende av aktuell
planläggning för LSS-boende.
På planen har inga u-områden införts, utan ledningar bedöms hamna inom
allmän platsmark alternativt utanför planområdet.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av kommunen.
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.
Planavgifter tas ut enligt gällande taxa.
Kostnad uppstår för utbyggnad av lokalgata (inom område GATA i norr)
vid genomförandet av planen.
Kostnader för fastighetsbildning står exploatör av B1-område för.

Deltagande i planarbetet
Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet med hjälp av
Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och AFRY Infrastructure,
Johannes Nilsson.
Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Dnr KS.2020.0169
Granskningsutlåtande
2020-05-14

Detaljplan för
SUNDSVÄGEN
del av fastigheten Nyhem 1:2 (LSS-boende)
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplanen för del av Nyhem 1:2 (Sundsvägen) har varit utställd för
granskning under tiden 30 mars till 15 april 2020.
Granskning har skett genom remissförfarande med berörda sakägare samt
med statliga och kommunala instanser.
Efter samrådsförfarandet har önskemål om LSS-boende i området framförts.
Kommunen ser det som en angelägen fråga att snarast pröva det önskemålet.
Det innebär att detaljplan för del av Nyhem 1:2, som varit på samråd, nu får
en separat planprövning av LSS i granskningsskedet. Detta förfarande kan
därmed ge förutsättningar till ett antagande i ett tidigare skede för LSS än
om frågan behandlas i den ursprungliga stora detaljplanen. Vilket innebär att
en tidigare byggnation av LSS kan bli möjlig.
Nedanstående synpunkter har inkommit under remisstiden:
Länsstyrelsen

2020-04-14

Kommunala instanser

Finspång Tekniska Verk AB

2020-04-07

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer

PostNord Sverige AB

2020-04-02

Lantmäteriet

2020-04-02

Vattenfall Eldistribution AB

2020-04-06

Naturskyddsföreningen Finspång

2020-04-07

Axsäters koloniträdgårdsförening

2020-04-15

Skanova AB (inkom efter granskningstiden)

2020-05-14

Berörda fastighetsägare och andra

Fastighetsägare Nyhem 2:58

2020-03-30

Fastighetsägare Nyhem 2:55

2020-04-14

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
Länsstyrelsen Östergötland
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt PBL
5:22. Handlingarna utgörs av plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse, samt undersökning om betydande miljöpåverkan.
Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för bostäder med särskild service
(LSS) utmed Sundsvägen inom Finspångs tätort. LSS-boendet kan inrymma
ca 12 lägenheter i en byggnad om två våningar. Planen ger möjlighet att
uppföra hus till en högsta nockhöjd om 12 m. I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område kan vara möjligt för
bostadsbebyggelse. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och
handläggs med standardförfarande.
Kontroll enligt 11 kap PBL

Planförslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka
enligt 11 kap 10§ PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Övrigt

Den aktuella planen har enligt bullerutredningen inga bullervärden som motiverar skyddsåtgärder mot buller men ändå föreslås frågan regleras med
planbestämmelser. Länsstyrelsen efterlyser ett klargörande om avsikten med
dessa planbestämmelser och även hur de är avsedda att tillämpas.
Kommentar: Planbestämmelsen angående trafikbuller refererar
till trafikbullerförordningen. Förordningen innefattar såväl riktvärde för ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, som riktvärde för maximal ljudnivå vid uteplats. Planbeskrivningen anger
att riktvärde maximal nivå för uteplats kan komma att överskridas
vid enstaka tillfällen. Även om störningarna bedöms som mycket
små, anser kommunen att en gemensam uteplats som klarar riktvärdet för maximal ljudnivå är lämplig och möjlig att anordna
inom fastigheten. Därav införd bestämmelse. Planbeskrivningen
bedöms vara tydligt redovisad kring detta. Ingen förändring görs i
planhandlingarna.

Kommunala instanser
Finspångs Tekniska Verk AB (FTV)

Finspångs Tekniska undrar vad Naturmark innebär och om det kommer att
planteras träd där?
För Finspångs Tekniska är det viktigt att det finns u-områden längs med
Sundsvägen för både fjärrvärme- och VA-ledningar (befintliga VAledningar). Ett yttrande har tidigare lämnats för hela området kring Sunds-
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vägen, dessa synpunkter gäller även för denna fastighet. Det finns numera
planer på att bygga ut fjärrvärme till reningsverket Axsäter. Dessa planer är
nya sedan 2017. Finspångs Tekniska önskar samråda om u-områdets bredd.
Vi vill med anledning av den planerade verksamheten påtala att tung trafik
passerar till och från reningsverket Axsäter.
Kommentar: NATUR i planen innebär naturmark, allmän platsmark (ej kvartersmark) som ej får bebyggas med byggnader. Det
är tillåtet att plantera träd på NATUR om det är lämpligt. Kommunen är medveten om att det finns många ledningar i och längs
med Sundsvägen. Om blir aktuellt att plantera träd längs med
Sundsvägen kommer kommunen att samråda med berörda ledningsägare.
Område för allmän plats GATA och NATUR har anpassats efter de
behov som Finspångs Teknisk Verk framfört tidigare i planprocessen för att säkerställa framtida behov av nya ledningsdragningar.
Inga ledningar hamnar inom kvartersmarken för LSS-boende utan
på allmän platsmark/kommunens mark. På allmän platsmark där
kommunen är huvudman är det inte aktuellt att lägga in så kallade
u-områden (för allmänna underjordiska ledningar) eftersom kommunen ska ha full rådighet över denna mark. I detaljplaner används inte u-områden på allmän platsmark.
Bredden mellan befintliga fastigheter utmed Sundsvägen och kvartersmarken för aktuellt LSS-boende är ca 23 m, vilket bedöms vara
en fullt tillräcklig bredd för såväl befintliga som nya ledningar i
detta avsnitt.
Planförslaget har även tagit höjd för den tunga trafiken som trafikerar Sundsvägen, bland annat ur bullerperspektivet. Se planhandlingarna i övrigt.
Se i samrådsredogörelsen tillhörande nu upprättad detaljplan för
tidigare lämnat yttrande från Finspångs Tekniska Verk samt kommunens kommentarer.

Berörda statliga verk, företag och
intresseorganisationer
PostNord Sverige AB

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna
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genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin
post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till
adressen.
Kommentar: Synpunkten noteras.

Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-03-24) har följande noterats:
 Det Lantmäteriet framförde under samrådsyttrandet är inte relaterat
till området för nu upprättad plan utan hör till den större planen för
området. Lantmäteriet har inget ytterligare att erinra.
Upplysning
Om kommunen avser att upprätta exploateringsavtal eller markanvisningsavtal ska även avtalens huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att
planen helt eller delvis genomförs med stöd av sådana avtal framgå av planbeskrivningen. (PBL 4:33). Detta kan förtydligas.
Kommentar: Kommunen och eventuell framtida exploatören kan,
om det behövs, teckna någon form av genomförandeavtal för att
styra upp processen för genomförandet av planen. När kommunen
är markägare kallas det markanvisningsavtal. Under planprocessen har ingen exploatör varit delaktig eller klarlagd. Eventuellt
kommer markanvisningsavtal/marköverlåtelseavtal skrivas efter
planens antagande, om kommunen bedömer att behov av avtal föreligger.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet (längs
med Sundsvägen). Ledningarnas läge i kartan är osäkert, hänvisar till
https://www.ledningskollen.se/ för att få kabelutsättning.
En ny väg (gata) kommer att korsa Vattenfalls 10 kV kabel. Kabeln måste
skyddas genom att förlägga kabeln i rör. Flytt/förändringar av befintliga
elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. Vid
schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras via
www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kund-
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tjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.
Vattenfalls markförlagda 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.
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.
Kommentar: Ledningen (10 kV-kabeln) hamnar inom det som i detaljplanen planläggs som allmän platsmark (GATA/NATUR). Övriga elledningar hamnar utanför planområdet. Den nya gatan som
redovisas i planen kommer att förläggas över elledning (10 kVkabel). Planbeskrivningen kompletteras redaktionellt med att 10
kV-kabeln behöver skyddas genom att förläggas i rör vid ett genomförande av planen. I planbeskrivningens avsnitt ”Genomförandefrågor” påtalas att kontakt med ledningars huvudman tas i
samband med genomförandet av planen för att uppmärksamma
bland annat denna fråga. Synpunkter i övrigt noteras.

Naturskyddsföreningen Finspång

Vi har inget att invända i sak. Viktigt är dock att en gång- och cykelväg planeras och kommer till stånd.
Det är bra att den stora aspen sparas. När det gäller de stora tallarna önskar
vi att de sparas i så stor utsträckning som möjligt.
Kommentar: Möjlighet till gång- och cykelväg ges utifrån planens
uppbyggnad.
I detaljplanen säkerställs inga träd. Träd bör dock sparas om möjligt vid ett genomförande av planen.

Axsäters koloniträdgårdsförening

Styrelsen för Axsäters Koloniträdgårdsförening har tagit del av den föreslagna planen.
Styrelsen anser att det inte finns några anledningar till ändringar.
Styrelsen tillstyrker förslaget.
Kommentar: Synpunkten noteras.

Skanova AB
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Skanova har ledningar/kanalisation i detaljplaneområdet.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
När det blir aktuellt med ledningssamordningsmöten kontakta Skanovas
Nätförvaltning, undertecknad eller på tfn (vxl): 08-604 04 90.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Berörda fastighetsägare och andra
Fastighetsägare Nyhem 2:58

Jag undrar hur långt ifrån vårt hus själva bygget kommer vara? Superbra
med LSS-boende, kommer det alltid vara ett LSS-boende? Eller är tanken
att det ska ändras likt HVB-hemmen? Då vårt hus kommer bli rätt påverkat
utav bygget vad jag förstår det som så undrar jag lite ur kostnadsetiska perspektiv, ifall vi vill sälja vårt hus en dag framöver när mina studier är färdiga (står i tomtkö nu) hur mycket anser ni att husvärdet kommer påverkas
utav boendet?
Kommentar: Avståndet mellan byggrätten för aktuellt LSSboende och huset (huvudbyggnaden) på Nyhem 2:58 är ca 60 m.
Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för gruppboende för
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Planbestämmelsen är specifikt utformad för LSS-boende i aktuell
detaljplan, genom bestämmelsen ”Bostäder med särskild service
(LSS)”. Detta då behovet av LSS-boende är stort i kommunen.
Ingen annan typ av boende än LSS medges.
Hur marknadsvärdet påverkas för befintliga fastigheter i omgivningen är osäkert. Utbudet av fastigheter, arbetstillfällen, service
mm i stort i Finspång, bedöms även vara avgörande faktorer för
värdet. Kommunen bedömer att aktuell planläggning, ur marknadssynpunkt för omgivningen, är fullt rimlig.

Fastighetsägare Nyhem 2:55

Vi och våra grannar på Sundsvägen kommer att få stora förändringar i vår
miljö på grund av det planerade bygget. Det är inte så att vi har något emot
ett LSS-boende som sådant men det exempel på byggnation som lämnas i
detaljplaneförslaget förskräcker. I exemplet talas om 12 lägenheter på två
våningar i en 50x40m lång vinkelbyggnad.
Vi tror att det inte är i överensstämmelse med Socialstyrelsens rekommendationer för gruppboende:
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”Servicebostad och gruppbostad är en form av ”bostäder med särskild service” där fast bemanning ingår, vilket inte gäller för boendeformen ”annan
särskilt anpassad bostad”. För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska
vara fullvärdig, att den är den enskildes privata och permanenta hem och att
den inte ska ha en institutionell prägel.
Gruppbostaden kan beskrivas som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla
tider på dygnet. De gemensamma utrymmena är placerade så att de kan fungera som den samlande punkten för de boende. De ligger i nära eller direkt
anslutning till de enskilda lägenheterna och är lätta att nå. Ytorna är dimensionerade så att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter.
Liten grupp
Antalet boende i en gruppbostad bör vara få. För vissa personer med omfattande funktionsnedsättningar är det särskilt viktigt att antalet kontakter i den
närmaste miljön är begränsat. I en gruppbostad bör i regel endast tre till fem
personer bo. Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden garanteras
goda levnadsvillkor.”
Vi motsätter oss därför en byggnation som i detaljplanens exempel vilken
definitivt har institutionell prägel och innehåller alldeles för många bostäder. Inte heller instämmer vi i kommunens slutsats om påverkan på landskapsbilden:
Sammantaget bedömer kommunen att påverkan på landskapsbilden som kan
uppkomma genom föreslagen planering är av mindre grad.
I stället för dagens parkliknade omgivning kommer utsikten i exemplet att
bli en 50 m lång tvåvåningsfasad, troligen i form av en låda om man ser på
senare års offentliga byggnation i Finspång (Vårdcentrum, CNG, Sandens
förskola……).

Ett gruppboende för funktionshandikappade bör vara i markplanet för att
underlätta daglig rörlighet och säkra utrymningsvägar vid brand.
Dessutom tycker vi att exemplet i detaljplaneförslaget med en hög vinkelbyggnad verkar feltänkt. Området är skuggigt och sankt, omgivet av berg
och skog. Skogen går ju att ta bort men bergen ligger där de ligger. Det
gårdsutrymme som väl ska vara uteplats i vinkeln mot berget i nordväst
kommer aldrig att få sol. Som påpekats i förslaget kommer vattenflödena
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från bergen kräva en hel del åtgärder. Vi vet inte vad fördröjningsytor innebär, kärr?
Vi föreslår i stället en eller två enplansbyggnader längs den nya väg som
planerats med uteplats mot öster som är den enda riktning med lite utsikt till
exempel som förslaget nedan.

Kommentar: Kommunen har förståelse för att man kan se en förändring som negativ. Kommunens utgångspunkt är att varje ny
prövning med detaljplan är platsspecifik och bedömningen av
lämplig byggrätt görs från fall till fall, vilket innebär att byggrätten kan variera inom ett område. Det är bland annat behovet av
olika typer av boendeformer som ger olika förutsättningar för
byggrätter. Behovet av LSS-bostäder är efterfrågat och därmed
viktigt att hantera.
Byggrätten för nu föreslagen bebyggelse är större än omgivande
bebyggelse. Men föreslagen byggnations volym och höjd bedöms
inte vara så påtaglig att den inte skulle rymmas i området. Likformigheten i bebyggelseområden är i många fall lämplig. Men i det
läge som nu föreslås ger det en möjlighet att bygga ett LSS-boende
som kommunen bedömer vara möjligt utifrån de aspekter som planen är redovisad. Länsstyrelsen har heller inga invändningar mot
detaljplanen. Se Länsstyrelsens yttrande ovan.
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Uppförande av LSS-boende ska ske enligt de regler och rekommendationer som finns kring denna typ av bostad. Frågan prövas i
bygglovsskedet tillsammans med frågor kring bland annat utrymning vid brand, utrymme för utevistelse samt hantering av dagvatten. Antalet lägenheter som nämns i planhandlingarna, 12 stycken,
är vanligt förekommande antal lägenheter i ett LSS-boende i landet. Byggande i två våningar för LSS-boende är likaså vanligt förekommande. Noterbart att illustrationen i planbeskrivningen endast är ett exempel på utformning.
Som planhandlingarna anger kommer planförslaget att medföra
viss påverkan på vyn mot skogen mm, i huvudsak för fyra befintliga fastigheter längs Sundsvägens östra sida. Höjden på föreslagen byggnation, tillsammans med avstånd från befintlig bebyggelse, bedöms inte innebära påtaglig påverkan vad gäller landskapsbild, insyn eller skuggning för omgivande bebyggelse. Tilläggas kan att en större yta av skogsmark bevaras i omgivningen och
planerat byggande är av relativt begränsad omfattning, där endast
ett fåtal fastigheter bedöms få påverkan vad gäller landskapsbilden. Därför bedömer kommunen att påverkan på landskapsbilden
som kan uppkomma genom föreslagen planering sammantaget är
av mindre grad. Kommunen bedömer att planens utformning inte
innebär någon betydande olägenhet eller miljöpåverkan för omgivningen. Även Länsstyrelsen bedömer att planens genomförande
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, se Länsstyrelsens synpunkter ovan.
Vad gäller fördröjningsytor menas ytor som fördröjer flödet för
dagvatten. Det kan vara anläggningar som samlar upp och fördröjer dagvatten på tomten i markytan eller under mark. Fördröjningsytor och -stråk för dagvatten kan exempelvis vara gräsbeklädda diken/svackdiken, krossdiken, fördröjningsdammar eller
magasin samt kassetter mm under mark. Inom dessa ytor tas dagvatten omhand innan delar av det leds ut i dagvattenledningar
och/eller till stråk och större ytor utanför tomtmark för infiltration.
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SAMMANFATTNING OCH REVIDERINGAR
Endast redaktionella kompletteringar har utförts efter granskningsskedet och
bedöms inte vara av den väsentligheten eller storleksordningen att ytterligare samråd behöver ske.
Revideringar efter granskning:
• Planbeskrivningen kompletteras redaktionellt i delen Förutsättningar och
förändringar under rubriken Teknisk försörjning och underrubriken El, Tele
angående hantering av elkabel (10 kV) vid ett genomförande av planen.
Planhandlingarna har efter granskningsskedet (tidigare utställning) endast
redaktionellt justerats och behåller därmed dateringen 2020-03-24. Detta
granskningsutlåtande erhåller dateringen 2020-05-07.

Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts
• Kommunen bedömer att ägare till fastigheten Nyhem 2:55 helt eller delvis
inte fått sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen (se yttranden
samt kommentarer i såväl samrådsredogörelsen som granskningsutlåtandet).

Fortsatt arbete
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen.

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Dnr KS.2020.0169
Samrådsredogörelse
2020-03-24
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Detaljplan för
SUNDSVÄGEN
del av fastigheten Nyhem 1:2 (LSS-boende)
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplanen för del av Nyhem 1:2 (Sundsvägen) har varit utställd för
samråd under tiden 27 december 2016 till 7 februari 2017.
Detaljplanen kungjordes till Norrköpings Tidningar och Folkbladet den 27
december 2016.
Öppet hus hölls i kommunhusets reception den 27 januari kl. 13.00-15.00.
Samråd har skett genom remissförfarande med berörda sakägare samt med
statliga och kommunala instanser.
Länsstyrelsen har begärt och fått förlängd svarstid till den 10 februari.
Nedanstående synpunkter har inkommit under remisstiden:
Länsstyrelsen

2017-02-09

Kommunala instanser

Finspång Tekniska Verk AB

2017-01-17

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer

Trafikverket

2017-02-01

Lantmäteriet

2017-01-30

AB Östgötatrafiken

2017-01-02

Polismyndigheten i Östergötlands län

2017-01-11

Vattenfall Eldistribution AB

2017-02-17

Skanova AB

2017-02-20

Naturskyddsföreningen

2017-02-06

Finspångs PRO-förening

2017-02-08

Villaägarna i Finspång

2017-02-03

Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Finspång

2017-01-11

Axsäters koloniträdgårdsförening

2017-02-03

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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Berörda fastighetsägare och andra

Se bilaga. Numrering av synpunktförfattare följer nummerordningen i
bilagan.
Synpunktsförfattare 1

2017-01-03, 2017-01-24, 2017-02-08

Synpunktsförfattare 2

2017-01-08

Synpunktsförfattare 3

2017-01-09

Synpunktsförfattare 4

2017-01-24

Synpunktsförfattare 5

2017-02-04

Synpunktsförfattare 6

2017-02-08

Synpunktsförfattare 7

2017-02-07

Synpunktsförfattare 8

2017-02-07

Efter samrådsförfarandet har önskemål om LSS-boende i området framförts.
Kommunen ser det som en angelägen fråga att snarast pröva det önskemålet.
Det innebär att detaljplan för del av Nyhem 1:2, som varit på samråd, nu får
en separat planprövning av LSS i granskningsskedet. Detta förfarande kan
därmed ge förutsättningar till ett antagande i ett tidigare skede för LSS än
om frågan behandlas i den ursprungliga stora detaljplanen. Vilket innebär att
en tidigare byggnation av LSS kan bli möjlig.
Samrådsredogörelsen upprättas med utgångspunkt från en bedömning av
inkomna yttranden som kan vara relaterade till nu föreslagna LSS-boende.
Den här planen bedöms kunna gå vidare i planprocessen i ett
granskningsförfarande. Den ursprungliga planen i övrigt bearbetas
vidare i en egen process i granskningsskedet där svar då redovisas på
inkomna yttranden.

FÖRÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR
Ändringar i plankartan
Följande väsentliga förändringar har gjorts på plankarta:
Den upprättade planen är ett utsnitt av rubricerad plan som varit ute på
samråd. Vilket innebär att den här planen nu ges en egen separat planbild
med planbestämmelser enbart för föreslaget LSS-boende vid Sundsvägen.
Ändringar i planbeskrivningen
Följande väsentliga förändringar har gjorts i planbeskrivningen:
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Den upprättade planbeskrivningen är ett utsnitt av rubricerad plan som varit
ute på samråd. Vilket innebär att den här planen nu ges en egen separat
beskrivning enbart för föreslaget LSS-boende vid Sundsvägen.
Förtydligande har gjorts i planbeskrivningen angående planförfarandet för
nu upprättad detaljplan för LSS-boende.
Ändringar i behovsbedömningen
Följande väsentliga förändringar har gjorts i behovsbedömningen:
Den upprättade behovsbedömningen är en egen separat beskrivning enbart
för föreslaget LSS-boende vid Sundsvägen.

YTTRANDEN UTAN INVÄNDNINGAR MOT PLANEN
AB Östgötatrafiken
Polismyndigheten i Östergötlands län
Finspångs PRO-förening

YTTRANDEN MED SYNPUNKTER PÅ PLANEN
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen utreder möjligheterna till
bostadsbebyggelse i det aktuella området.
Kommentar: Synpunkten noteras.

Kontroll enligt 11 kap PBL

Riksintressen
Planen påverkar inga riksintressen negativt.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Föreslagen exploatering påverkar inte Skutbosjöns status negativt.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Strandskydd
Länsstyrelsen delar bedömningen att området inte omfattas av strandskydd.
Kommentar: Synpunkten noteras.
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Hälsa och säkerhet
Miljöfarlig verksamhet
Axsäters avloppsreningsverk kan ge upphov till luktproblem och
undersökningar visar att det finns risk för spridning av bakterier, virus och
protozoer från reningsverk. Förslaget innebär ett avsteg från
rekommenderade skyddsavstånd från reningsverk (500 meter) och
Länsstyrelsen menar att kommunen måste komplettera och fördjupa
behovsbedömningen (av MKB) med en utredning som redovisar vilka
eventuella olägenheter i form av risk för smittspridning samt lukt som kan
uppstå för de tillkommande bostäderna på kort och lång sikt.
Kommentar: Nu upprättad plan för LSS ligger mer än 500 meter från
reningsverket vilket innebär att avståndet är tillräckligt långt från
reningsverket. En utredning om luktspridning har utförts som redovisar att
inga nämnvärda luktstörningar bedöms ske. Planhandlingarna
kompletteras.
Farligt gods
Transporter av farligt gods förekommer på den intilliggande järnvägen och
det är strategiskt viktigt att dessa transporter kan fortsätta. Utifrån gällande
förutsättningar, det vill säga gles trafik och mycket låg hastighet, bedömer
Länsstyrelsen att kommunens resonemang om lämpligt avstånd och
placering av luftintag med mera utgör tillräckliga hänsynstaganden till
riskaspekterna med transporter.
Kommentar: Synpunkten noteras. Inga skyddsåtgärder vad gäller luftintag
eller dylikt behöver införas i denna plan för LSS-boende.
Buller
Bullerredovisningen är något svårtolkad. I planen behöver tydliggöras vilka
trafikbullernivåer som kommer att uppträda på kort och på lång sikt invid
den planerade bebyggelsen. Förutsatt att de försiktighetsmått som
kommunen redovisar i planbeskrivningen genomförs har Länsstyrelsen i
övrigt inget att erinra gällande trafikbuller.
Kommentar: Synpunkten noteras. Avsnittet om buller i planbeskrivningen
justeras så att den behandlar aktuell planering för LSS-boende.
Klimatanpassning
Enligt analys från SGU är delar av området ett aktsamhetsområde där
förutsättningar för jordskred kan föreligga. Ökad nederbörd, förändrade
grundvattennivåer samt ökad frekvens av skyfall kan påverka markens
stabilitet negativt och ökar risken för skred på grund av ändrat portryck och
mindre mothållande krafter.
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Kommentar: Geoteknisk utredning är gjord. Området för aktuell planering
för LSS-boende bedöms vara lämplig för planerad byggnation enligt
undersökningen.
Naturvård
Det är positivt att kommunen tagit hänsyn till att detaljplaneområdet ligger
tätt intill ett område med höga naturvärden i söder. Det är även positivt att
kommunen gjort en naturinventering av området och använder sig av denna
i planeringen.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Dagvatten
Länsstyrelsen anser att dagvattenfrågorna behöver konkretiseras mer i
detaljplanen. Det är viktigt att dimensioneringen sker med hänsyn till ett
klimatanspassningsperspektiv. Länsstyrelsen tycker att det är mycket
positivt att en VA-plan för kommunen håller på att tas fram.
Kommentar: Dagvattenhanteringen ges en särskild beskrivning i
granskningshandlingen för denna detaljplan.
Trafikfrågor
Länsstyrelsen har tagit del av Trafikverkets yttrande 2017-02-01 (bilaga).
Länsstyrelsen ställer sig bakom verkets synpunkter avseende hantering av
vibrationer och buller.
Kommentar: Se under trafikverkets yttrande.
Behovsbedömning MKB
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att genomförandet av
planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen menar
att innan frågan slutligt kan besvaras måste först en grundligare utredning
göras av omgivningspåverkan från Axsäters reningsverk.
Kommentar: Se kommentar ovan om reningsverket.
Övriga tillstånd och dispenser
Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningar inom området.
Kommentar: Kommunens bedömning är att det område som nu planläggs
inte behöver utredas vidare angående arkeologi.
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Kommunala instanser
Finspångs Tekniska Verk AB (FTV)

Vatten- och avloppsledningar går utmed Sundsvägen till Högklint, därefter
går ledningsnätet för både vatten och avlopp på nedsidan av Sundsvägen.
Kommentar: Inga ledningar finns inom planområdets kvartersmark.
Hanteringen av dagvattnet i området behöver utredas vidare. Hållbar
dagvattenlösning även på tomterna. Marken väster om Sundsvägen har en
kraftig lutning. Planeringen måste innehålla en ”hållbar dagvattenlösning
med direktutsläpp till Skuten”. Lösningen ska redovisas till FTV innan
byggstart.
Kommentar: Se kommentar ovan under Länsstyrelsen om dagvatten.
Trafiken kommer att öka på Sundsvägen. En förbättring av Sundsvägens
standard bör göras eftersom en hel del tung trafik kontinuerligt går till
Axsäters reningsverk.
Kommentar: Nu upprättad plan kommer inte medföra en avgörande ökning
av trafiken så att åtgärder på Sundsvägen behövs.
Påverkan från Axsäters reningsverk ska beaktas i det fortsatta planarbetet.
Buller och lukt har tidigare inte varit något problem.
Kommentar: Se kommentar under Länsstyrelsen.
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Kommentar: Synpunkten noteras.

Berörda statliga verk, företag och
intresseorganisationer
Trafikverket

Det är viktigt att de planerade bostäderna placeras så att de uppfyller
gällande riktvärden för ekvivalent- och maximalnivåer för buller.
Kommentar: Planen kompletteras med beskrivning om påverkan av buller.

Lantmäteriet

Kommentar: Lantmäteriet har inga synpunkter som kan relateras till nu
upprättad plan.
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Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Kommentar: Vattenfall har inga synpunkter som kan relateras till nu
upprättad plan.

Skanova AB

Skanova har markförlagd kabel utmed Sundsvägen.
Kommentar: Skanova har ingen kabel inom kvartersmarken för LSSboende.

Naturskyddsföreningen

Vi har studerat förslaget och godkänner det.
Kommentar: Synpunkten noteras.

Villaägarna i Finspång

Villaägarna i Finspång önskar mer information om trafiklösningarna.
Kommentar: Den mindre trafik som LSS-boendet medför innebär inga
trafikåtgärder i området.

Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Finspång

Friluftsfrämjandet godkänner förslaget.
Kommentar: Synpunkten noteras.

Axsäters koloniträdgårdsförening

Kommentar: Föreningen har inga synpunkter som kan relateras till nu
upprättad plan.

Berörda fastighetsägare och andra
Synpunktsförfattare 1

Området närmast Sundsvägen är numera sumpigt. I det sydliga området
rinner en bäck.
Lukt från reningsverket kan förekomma någon gång vid sydlig vind.
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Kommentar: Synpunktsförfattare 1 har ett antal synpunkter som kommer
besvaras och hanteras i den större planen som varit på samråd.
Se även kommentar till Länsstyrelsen angående dagvatten och lukt från
reningsverket, samt i planbeskrivningen.

Synpunktsförfattare 2

MEN hur kan ni bygga ett "höghus" strax nedanför vårt hus?! Vi har ju
betalat minst hälften av summan för den fina utsikten, Och att sen få ett
flerfamiljshus snett nedanför oss det är bara fel fel fel!!!! I sånt fall kan ni ju
betala oss då utsikten gör nästan allt med vårt hus! Kommer ju förstöra för
flera av husen här på vägen! Känns ju väldigt stabilt!
Kommentar: Synpunkterna är inte relaterade till området för nu upprättad
plan. Synpunkterna kommer besvaras och hanteras i den större planen som
varit på samråd.

Synpunktsförfattare 3

Vilken är tidsplanen? D.v.s. När planerar ni byggstart?
En positiv sak kan ju eventuellt vara att det nu obefintliga vägunderhållet
förbättras, eller rättare sagt att vägunderhåll och snöröjning kommer att
utföras vilket ju inte är fallet idag!
Kommentar: Tidplanen för denna detaljplan är beräknad att vara antagen
senvåren 2020. Synpunkterna i övrigt är inte relaterade till området för nu
upprättad plan.

Synpunktsförfattare 4

Synpunktsförfattare 4 godkänner inte planförslaget och anser att 150
lägenheter i området är en alltför hög exploateringsgrad. När det uppförs ny
bebyggelse kommer skogen och strövområdet försvinna. En utökad
byggnation i området kommer att medföra en ökning av trafiken i området.
Kommentar: Synpunkterna är inte relaterade till området för nu upprättad
plan men kommer hanteras i den större planen för området.

Synpunktsförfattare 5

Vid samrådet 27/1 saknades kallelse. Inbjudan till samråd har kommit utan
datum och klockslag.
Vår förväntan av samrådet var att få ytterligare information, utöver det som
står på kommunens hemsida, och genomgång av hur exploateringen ska ske.
När, var och hur? Inget sådant framkom.
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Vårt förslag är:
Berget mellan Högklintsvägen och Bangårdsvägen på höger sida
Sundsvägen bör lämnas orört ur estetisk synvinkel för att bevara natur
mellan bebyggelsen och få naturlig förbindelse med befintlig skogsmark.
Ska berget tas bort får nybyggnation inte vara högre än befintligt berg. Om
man ska spränga bort så mycket berg blir exploateringskostnaderna orimligt
dyra för några få tomter. Vi är oroliga om sprängning ska ske så nära vårt
hus (endast några meter från vägen). Skaderisken är uppenbar.
Vi anser att tomtmark mitt emot Sundsvägen 41 bör utgå och förbli
naturmark.
Koloniområdets attraktiva lägen med sjöutsikt bör absolut vikas för
villatomter. Attraktiva tomter saknas i Finspång.
Ytterligare en anslutningsväg till/från Nyhem bör finnas innan byggnation
påbörjas. Vägen bör breddas när trafiken kommer att bli betydligt större.
Tung trafik har i nuläget svårt att mötas på vinter (snö).
Synpunktsförfattare 5 gör också en hänvisning till hur samråd ska bedrivas
enligt reglerna i plan- och bygglagen.
Kommentar: Kommunen bedömer att samrådsprocessen enligt PBL har
utförts på ett korrekt och lämpligt sätt.
Synpunkterna i övrigt är inte relaterade till området för nu upprättad plan
men kommer hanteras i den större planen för området.

Synpunktsförfattare 6

I planbeskrivningen står:
”Dessutom bör, som ovan rapport anger, gångbana anläggas längs med
befintliga bostadsfastigheter östra sidan Sundsvägen, med anledning av att
det finns flera utfarter, varav vissa har bristfälliga siktförhållanden mot
gatan. Om körbanan kommer en bit ifrån fastighetsgräns torde det ge
säkrare in- och utfarter”.
Vi bor på Markörvägen och har småbarn i åldrarna 5 och 9 år. Idag finns det
inget övergångsställe i närheten till vår väg och våra barn kommer direkt ut
på Sundsvägen där trafiken idag redan är intensiv och speciellt vid skolans
start och slut. I och med att fler beräknas bo inom området kommer trafiken
även öka andra tider där våra barn behöver gå över vägen. Samt att det vid
byggandet av bostäder även kommer innebär en hel del tung trafik under
byggtiden.
På plankartan är det svårt att se om någon gångbana sträcker sig ända fram
till vår gata som är den nordligaste utfarten på Sundsvägen. Ser ett stort
behov av att en gångbana förläggs på den östra sidan av Sundsvägen upp till
vår gata och med ett övergångsställe innan vägen viker av mot
Oxhagsvägen.
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Kommentar: Synpunkterna är inte relaterade till området för nu upprättad
plan men kommer hanteras i den större planen för området.

Synpunktsförfattare 7

Synpunktsförfattare 7 har följande synpunkter på den föreslagna
detaljplanen men även några synpunkter som gäller närliggande område.
Om denna plan ska sättas i verket krävs förändringar utanför planområdet.
Även äldre områden behöver uppdatering i takt med samhällsutvecklingen.
Jag har av och till varit aktiv i mina försök att åstadkomma förbättringar
inom intilliggande områden ända sedan början av 2000-talet. Och de
problem jag anser behöver lösas får ännu högre dignitet när man tillför
ytterligare 150 hushåll att bland annat trafikera Sundsvägen norrut mot
RV51.
 Naturmark krävs för att från befintliga Högklintsområdet nå skogen i
anslutning till korsningen Sundsvägen - Skottvägen.
 Korsningen Sundsvägen - Oxhagsvägen behöver få en bättre
utformning än den mjuka kurvan som är idag. Eftersom den inbjuder
till alldeles för hög fart. Exempelvis genom ombyggnad av
korsningen enligt något av de bifogade förslagen. Se bilaga 1,
variant 1-3.
 Korsningen Sundsvägen - Backvägen behöver bättre sikt. Det är inte
rimligt att ha en spegel att försöka titta i när man ska ut på en väg
med ca 3500-4500 fordon per dygn. Detta bör kunna lösas genom en
större öppningsvinkel mellan Sundsvägen och Backvägen samt siktschakt i korsningen. Dessutom behövs vilplan nedanför Backvägen i
de fall man glider utför backen, antingen på grund av att man inte
kom upp som planerat och tvingas glida baklänges ut på
Sundsvägen. Eller när det glider på väg nedför. Se bilaga 1, variant
1-3.
 Korsningen Sundsvägen - Markörvägen behöver bättre sikt.
 Befintliga Högklintsområdet behöver få minst en ordentlig
anslutning till centralortens gång- och cykelvägnät. Förslagsvis via
Skottvägen. Som får skötsel enligt samma plan som övriga gångoch cykelvägar. Där även bredden på återstoden av Skottvägen
anpassas till normal gång- och cykelvägsbredd. Björkarna på södra
sidan sparas för utseende, de stammas upp för att säkra sikt och
passage. Gräsmatta anläggs i södra delen av Skottvägen. Se bilaga 1,
variant 1-3.
 Leveranserna av eldningsolja till Nyhemspannan behöver få en
rimlig lösning. Som det är idag parkerar lastbilarna på gång- och
cykelvägen så att de som ska använda denna får gå ut på vägen. Se
foton från olika tillfällen i bilaga 2.
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Det finns ett faktafel i planbeskrivningen, under Gator och trafik, Gång- och
cykeltrafik: Befintlig cykelväg mot centrum saknar belysning i närheten av
korsningen Sundsvägen – Oxhagsvägen (eftersom belysningen följer
Sundsvägen - Oxhagsvägen och gång- och cykelvägen sneddar)
Jag bifogar några av mina tidigare skriftliga förslag inom området som
bilaga A och B. Utöver dessa finns många muntliga kontakter genom åren.
Några av dessa tidigare förslag är tyvärr inte längre genomförbara. Men för
att ni ska förstå att ni måste titta på och lösa befintliga problem och inte bara
satsa på nya områden och nya planer.
Kommentar: Synpunkterna är inte relaterade till området för nu upprättad
plan men kommer hanteras i den större planen för området.

Synpunktsförfattare 8

Synpunktsförfattare 8 har synpunkter när det gäller placering av byggnader.
I planförslaget föreslås bland annat att garage/ carport ska placeras med
minst 6 meters avstånd från gata. Flertalet befintliga garage har idag c:a 4,5
m till gata, för att uppfylla samma bestämmelser bör ett eventuellt servitut
utfärdas till befintliga fastighetsägare på Sundsvägen.
Gällande gång och cykeltrafik står det:
”Kommunen rekommenderar i nuläget att körbanan för Sundsvägen bör
vara 5,5 meter och att gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs längs
Sundsvägens västra sida. Dessutom bör, som ovan rapport anger, gångbana
anläggas längs med befintliga bostadsfastigheter östra sidan Sundsvägen,
med anledning av att det finns flera utfarter, varav vissa har bristfälliga
siktförhållanden mot gatan. Om körbanan kommer en bit ifrån
fastighetsgräns torde det ge säkrare in- och utfarter”.
Det som bör påtalas är att det blir oskyddade trafikanter som cyklar och går
precis vid "flera utfarter, varav vissa har bristfälliga siktförhållanden mot
gatan." Detta bör betänkas.
Kommentar: Synpunkterna är inte relaterade till området för nu upprättad
plan men kommer hanteras i den större planen för området.

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Fastighetsförteckning
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Detaljplan för
Sundsvägen – del av fastigheten Nyhem 1:2
Finspångs kommun, Östergötlands län
Utökat förfarande
FASTIGHETSFÖRTECKNING
FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Nyhem 1:2
Finspångs kommun
612 80 Finspång
FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Fastighetsbeteckning
Ägare/innehavare, adress
Nyhem 1:1
Holmens Skog Syd AB
c/o Holmen AB
Box 5407
114 84 Stockholm
Nyhem 1:2
Nyhem 2:1
Nyhem 2:7

Finspångs kommun
612 80 Finspång

Nyhem 2:10

Olli Viita (½)
Lina Viita (½)
Markörvägen 1
61232 Finspång

Nyhem 2:12

Anders Oskarsson (½)
Anna Helena Oskarsson (½)
Markörvägen 2
612 32 Finspång

Nyhem 2:15

Gösta Johnsson
Sundsvägen 11
612 32 Finspång

Nyhem 2:21

Eva Rack (½)
Laszlo Rack (½)
Sundsvägen 13
612 32 Finspång

Nyhem 2:22

Annikki Serafiina Mäntyranta
Sundsvägen 15
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612 32 Finspång
Nyhem 2:25
Nyhem 2:26

Annika Lundström (½)
Patrik Lundström (½)
Skutbovägen 2
612 32 Finspång

Nyhem 2:27

Gudrun Viola Abrahamsson (½)
Kurt Olov Anders Abrahamsson (½)
Sundsvägen 19
612 32 Finspång

Nyhem 2:45

Gyula Horvath
Sundsvägen 21A
61232 Finspång

Nyhem 2:46

Kristina Axelsson (½)
Ove Axelsson (½)
Sundsvägen 21B
612 32 Finspång

Nyhem 2:47

Per Johnny Andersson (½)
Ulrika Kristina Andersson (½)
Sundsvägen 23
612 32 Finspång

Nyhem 2:48

Lars Thulin
Sundsvägen 25
61232 Finspång

Nyhem 2:49

Mevlida Celjo
Sundsvägen 27
612 32 Finspång

Nyhem 2:50

Tommy Rydfelt
Sundsvägen 29
61232 Finspång

Nyhem 2:51

Erik Conny Stigh
Sundsvägen 31
61232 Finspång

Nyhem 2:54

Per-Anders Johansson
Sundsvägen 33
612 32 Finspång

Nyhem 2:55

Clas Torsten Strand
Sundsvägen 35
61232 Finspång

Nyhem 2:57

Birgitta Maria Carlsson
Stopvägen 102, Lgh 1202
168 36 Bromma
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Nyhem 2:58

Martin Karlsson (½)
Elin Lundstedt (½)
Högklintsvägen 29
612 32 Finspång

Nyhem 2:66

Anders Forsblad (½)
Maria Thorsell (½)
Bangårdsvägen 36
612 32 Finspång

Nyhem 2:67

Göran Adolfsson (½)
Margita Adolfsson (½)
Bangårdsvägen 38
612 32 Finspång

Nyhem 2:68

Henrik Johansson (½)
Karin Söderholm (½)
Bangårdsvägen 40
612 32 Finspång

Nyhem 2:69

Niklas Bengtsson (½)
Emma Ryman (½)
Sundsvägen 41
61232 Finspång

Nyhem 2:70

Susanne Svensson
Sundsvägen 39
61232 Finspång

Nyhem 3:2

Finspångs Tekniska Verk AB
612 00 Finspång

Nyhem 3:4

Vallonbygden AB
Box 30
61221 Finspång

Nyhem 4:1
Nyhem 4:2

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lodjuret
Box 914
60119 Norrköping
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HYRESGÄSTER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Axsäters
Reijo Hatanpää
kolonilottsområde
Hallonstigen 85
61233 Finspång
Dragomir Vojnovic
Gröna vägen 31 D
612 40 Finspång
Hällestad Röds Kors Krets
C/o Hans Bergsten
Kalkugnsvägen 16A
612 30 Finspång
Helena Renvaktar Sulka
De Wijks väg 15 B
612 30 Finspång
Olli Sulka
Stora Allén 11 B
612 40 Finspång
Becic Hasan
Sjöviksvägen 7 C
612 32 Finspång
Adilagic Jasminka
Profilvägen 10K
612 35 Finspång
Zejnije Balaj
Ängsvägen 2C
612 42 Finspång
Kuckovic Dzevad
Oxhagsvägen 6 D
612 32 Finspång
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SAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Vägsamfällighet
Ralf Kronholm (ordförande)
Sundet Axhult 2, Villa Kronholm,
612 32 Finspång
RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Arrendekontrakt
Axsäters koloniträdgårdsförening
c/o Rolf Sundström
Höjdvägen 1 A
612 30 Finspång
Allmän väg

Sundsvägen
Väghållare
Finspångs kommun
612 80 Finspång

Ledningsrätt

Starkström 05-FIN-3463.1
Förmån: Vattenfall Eldistribution AB

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Checklista för behovsbedömning
Komplexa detaljplaner

1 (7)

Datum: 2020-03-24
Dnr.: KS.2020.0169

CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
(BEHOVSBEDÖMNING)

Detaljplan för del av Nyhem 1:2 (LSS-boende)

Beskrivning
Typ av plan:

Detaljplan för bostäder med särskild service (LSS).

Beskriv befintliga förhållanden:

Planområdet ligger i anslutning till befintligt bostadsområde
Högklint och nära bostäder i Nyhem inom Finspång tätort.
Planområdet består av ej planlagd skogsmark och är obebyggt.
Marken är sänker sig successivt västerifrån ner mot Sundsvägen.
Ett objekt utpekat i kommunens naturvårdsprogram berörs i
mindre grad.

Beskriv planförslaget:

Planens syfte är att säkerställa mark för bostäder med särskild service (LSS) utmed Sundsvägen inom Finspångs
tätort.
I samrådsskedet var planområdet ett större område för bostäder kring Sundsvägen. Till granskningsskedet är numera planerat projekt ändrat till ett LSS-boende (lagen om stöd och
service för vissa funktionshindrade), inom ett mindre område
längs Sundsvägen. LSS-boendet kan inrymma ca 12 lägenheter i en byggnad om 2 våningar. Planen ger möjlighet att
uppföra hus till en högsta nockhöjd om 12 m.

Medverkande tjänstemän:

Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet
med hjälp av Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och AFRY Infrastructure, Johannes Nilsson. Marika Östemar är ansvarig planarkitekt på kommunen.
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Behovsbedömning
Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
- Gällande planer och program
- Miljömål (nationella och lokala)
- Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Ja/ Nej Beskrivning
I gällande översiktsplans aktualiNej
tetsförklaring är inriktningen att aktuellt område kan vara möjligt för
bostadsbebyggelse.
Planen bedöms inte stå i motsättning till de nationella eller lokala
miljömålen.
Planområdet omfattas av två
riksintressen för totalförsvaret
(”Stoppområde höga objekt
flygfält” samt ”Influensområde
luftrum” (Malmslätt flygfält)).
Föreslagen bebyggelse som medges
inom planområdet blir ej så hög att
försvarsmaktens riksintressen
påverkas på något olämpligt sätt.

Påverkas landskapsbilden (stadsbild, landskapsbild)
- In- och utblickar
- Historiska samband

Ja

Planen bedöms inte påverka landskapsbilden på något betydande
sätt.
Förändring i området med nytt hus
istället för naturmark kommer att
medföra viss påverkan på vyn mot
skogen mm. Vyer förändras i huvudsak för fyra befintliga fastigheter längs Sundsvägens östra sida.
Kommunen bedömer att planens
utformning inte innebär någon betydande olägenhet eller miljöpåverkan för omgivningen.
Några historiska samband bedöms
ej påverkas.

Påverkas naturmiljö/ naturvård (inkl biologisk mångfald)?
- Riksintresse för naturvård
- Natura 2000-område
- Naturreservat/ Naturskydd
- Strandskydd
- Rödlistade arter
- Annan värdefull natur

Ja

Planen bedöms inte påverka naturmiljön på något betydande sätt.
Planområdet berör i mycket liten
grad objekt av lokalt intresse, klass
4, enligt kommunens naturvårdsprogram. Det främsta naturvärdet är
tallar enligt naturvårdsprogrammet.
Inom aktuellt planområde är dock
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tallbeståndet mycket begränsat.
Sammantaget bedöms att konsekvensen för objektet enligt naturvårdsprogrammet och för natur i
övrigt blir mycket liten vid ett genomförande av planen.
Ingen skyddad eller klassad natur i
övrigt finns inom planområdet.
Strandskydd berörs ej.
Påverkas rekreation och friluftsliv?
- Riksintresse för friluftsliv
- Befolkning
- Grönstruktur

Nej

Planen bedöms inte påverka rekreation eller friluftsliv på något betydande sätt.
Inget riksintresseområde för rekreation påverkas.
Planförslaget innebär att ett mindre
område med naturmark tas i anspråk
för LSS-boende. Större natur- och
rekreationsområden som finns i
omedelbara närheten ger god boendemiljö.

Påverkas kulturmiljö/ kulturarv?
- Riksintresse för kulturmiljö
- Kulturreservat
- Fornminne
- Byggnadsminne
- Kulturminnesvård
- Annan värdefull kulturmiljö

Nej

Påverkas omgivande miljö?
- Mark
- Luft
- Vatten
- Klimat

Nej

Inget riksintresseområde eller särskilt utpekat område för kulturmiljön påverkas.
Inga särskilt utpekade byggnader av
kulturvärde finns i området enligt
kommunens kulturmiljöprogram.
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar.
Tillskottet av emissioner genom
trafik i samband med nya bostäder
(LSS-boende) ökar endast marginellt. Miljökvalitetsnormerna överskrids ej.
Aktuell planering bedöms inte påverka mark, luft, vatten eller klimat
på något betydande sätt.

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resurser?

Nej

Planen bedöms inte motverka hushållning av naturresurser och andra
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- Mark, vatten, materiella resurser mm
- Transporter, kommunikationer, energi mm

resurser.
I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område kan vara möjligt för
bostadsbebyggelse.
Allmänt vatten- och avloppsledningssystem finns utmed Sundsvägen. Eventuellt kommer aktuellt
planområde att kopplas till systemet. Inom planområdet bör dock
dagvattnet fördröjas lokalt i möjligaste mån. Detta med anledning av
att Finspångs Tekniska Verk generellt försöker att få fastigheter att
minska belastningen på dagvattennätet. Alternativt anordnas en kombination av dagvattensystem och
fördröjning, vilket åstadkommits
vid andra projekt i kommunen.
Då infiltrationsmöjligheterna är begränsade inom kvartersmarken bör i
första hand lösningar med fördröjning av dagvattnet skapas. Inom
planområdet bedöms såväl tillräckliga fördröjningsytor som stråk för
fördröjning finnas vad gäller dagvattenhantering.
I bygglovsskedet klarläggs dagvattenhantering.
En marginell ökning av trafik uppstår genom planerat projekt.

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår
störningar från omgivningen eller ger planen
upphov till störningar?
- Buller/ Vibrationer
- Föroreningar (mark, luft, vatten)
- Överskrids miljökvalitetsnormer?

Nej

Planen bedöms inte ge upphov till
störningar eller risker på något betydande sätt.
Planerat projekt med gruppboende
bedöms inte ha en större omgivningspåverkan än vad som i allmänhet annars kan förekomma i ett
bostadsområde. Exempelvis bedöms
inte trafikalstringen påverka omgi-
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vande bebyggelse på ett olämpligt
sätt. Boendet är även av begränsad
omfattning.
Tillräcklig hänsyn bedöms tas till de
eventuella risker och störningar som
finns eller uppstår i området via åtgärdsförslag mm. Se nedan.
Buller, fordonstrafik:
Erfarenhetsmässigt kommer riktvärde för den ekvivalenta nivån vid
fasad (60 dBA) att klaras med god
marginal gentemot Sundsvägen och
ny gata utifrån planens uppbyggnad.
Den ekvivalenta nivån bedöms klaras ca 5 m från vägmitt.
För nya bostäder kan den maximala
nivån (70 dBA) vid uteplats komma
att överskridas vid enstaka tillfällen.
Eventuella störningar bedöms som
mycket små då det är få passager
med tung trafik under dygnet.
Uteplatser bör gå att lösa med
skärm, delvis inglasning av uteplats
eller dylikt. Ett alternativ vad gäller
uteplats är att anordna alternativ
gemensam uteplats där riktvärdet
klaras.
På planen har en bestämmelse införts under rubriken "Störningsskydd" utifrån gällande trafikbullerförordning. Byggande skall ske med
detta som förutsättning.
Störningar och risker från reningsverk: Planområdet ligger ca 600 m
från Axsäters reningsverk. Utifrån
utförd utredning om luktspridning
med mera bedöms inga luktstörningar från reningsverket påverka
aktuellt planområde.
Ovan utredning beskriver även att
transporterna av farligt gods utmed
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Sundsvägen inte bedöms utgöra en
betydande risk för boende i området. Noterbart att Sundsvägen inte
är rekommenderad farligt godsled.
Transporterna av farligt gods (polyaluminiumklorid och olja) sker 46 gånger/år till reningsverket. Aluminiumkloriden bedöms ej heller
vara särskilt farlig för omgivningen.
Transporter utmed Sundsvägen går
idag genom bostadsbebyggelse med
bostäder placerade ca 10 m från befintlig körbana.
Föroreningar, mark/vatten:
Planområdet är obebyggd
skogsmark och inga särskilda
verksamheter bedöms funnits som
ger misstanke om föroreningar.
Närmsta potentiellt förorenade objekt enligt MIFO - grafisk industri
(riskklass 4) - finns ca 350 m
nordost om planområdet.
Finns det risker för …?
- Översvämning
- Erosion

Nej

Skutbosjöns normala vattennivå bedöms vara på ca 21,5 m ö h utifrån
upprättad grundkarta. Planområdet
ligger på som lägst ca 36 m ö h.
Inga särskilda åtgärder ur översvämningssynpunkt bedöms därmed
behövas.
Risk för ras och skred finns längs
Skutbosjön, öster om järnvägen enligt ÖP. Till område med skredrisk
är det ca 200 m från planområdet.
Den geotekniska undersökningen
anger vidare bl a att väster om
Sundsvägen är stabiliteten tillfredsställande.
Utifrån ovan bedöms inga risker
föreligga vad gäller ras- eller skredrisk.
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Slutsatser om fortsatt utredningsbehov
Samlad bedömning:

Planen bedöms inte påverka natur- kultur-, rekreationsmöjligheter, landskapsbilden, eller omgivande miljön på något
betydande sätt.
Planen bedöms inte ge upphov till störningar eller risker på
något betydande sätt. Tillräcklig hänsyn bedöms tas till de
eventuella risker och störningar som finns eller uppstår i området.

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?

Någon risk för betydande miljöpåverkan bedöms ej uppstå
genom aktuell planering. Någon MKB behöver ej upprättas.

Motiverat ställningstagande:

Samhällsplaneringsenheten bedömer att planens genomförande inte antas innebära betydande miljöpåverkan så som
avses i 6 kap 11 § MB.

Datum:

2020-03-24

Namnunderskrift

Marika Östemar, planarkitekt, Finspångs kommun
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Kommunstyrelsen

Genomförande av samråd samt granskning av detaljplan
för värmeverket och del av Hårstorp 1:1 och 1:97
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs
Tekniska Verks befintliga värmeverk. Detta för att bättre utnyttja bränslen och
minska oljeberoendet, samt med det nya bränsleupplaget kunna minska antalet
transporter i området En ny detaljplan skulle också göra det möjligt för en del av
kringliggande verksamheter att expandera.
Detta genomförs genom att gällande detaljplanerna moderniseras med avseende på
ändamål. Småindustri blir verksamhetsområde, som bättre stämmer överens med
den verksamhet som bedrivs i området idag.
För fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97 så ska prickmarken mot gata minskas för
att bland annat möjliggöra bättre entréer till verksamheterna.
Mitt i kvarteret finns i gällande plan (DP174) ett park/planteringsområde. För att
göra det möjligt för en del av befintliga verksamheter att expandera överförs viss del
av denna mark till kvartersmark med bestämmelserna Z – verksamhetsområde.
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 värmeverket samt del av
Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera för genomförande av samråd enligt 5 kap.
11§ plan- och bygglagen.
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2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra granskning av planförslaget för värmeverket samt
del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
3. Att föreslå Kommunfullmäktige att delegera beslutet att anta detaljplanen
för värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera till
Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen
Bilagor
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Liten MKB
Naturvärdesbedömning
Utredningar
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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värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 och 1:97
med flera, Finspångs kommun
Planbeskrivning

Dnr KS.2018.0357
Datum 2020-05-18
Samrådshandling
Antagen 20XX-XX-XX
Laga kraft 20XX-XX-XX
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DETALJPLAN FÖR

värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med
flera, Finspångs kommun

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

303

Innehåll
OM DETALJPLANEN .................... 2

Kommunala beslut i övrigt .......... 6

Detaljplanens handlingar ............ 2

Planförslag och konsekvenser ..... 7

Plan- och bygglagen .................... 2
Förfarande .................................. 2
Planprocess och skede ................ 2

Bebyggelse ................................. 7
Gator och trafik .......................... 8
Natur.......................................... 8

Handlingar ................................. 2

Kulturmiljö ................................. 9

Planens syfte .............................. 3

Störningar och riskfrågor............. 9

Huvuddrag ................................. 3

Teknisk försörjning ................... 11

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap
Miljöbalken ................................ 3

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 13

MKN luft ..................................... 3
MKN vatten ................................ 4
Riksintresse för totalförsvaret ..... 4

Plandata .................................... 4
Lägesbestämning ........................ 4
Markägoförhållanden ................. 5

Tidigare ställningstaganden ....... 5
Översiktliga planer ...................... 5
Detaljplaner,
områdesbestämmelser och
förordnanden ............................. 5

Genomförandefrågor ............... 13
Ansvarsfördelning..................... 13
Genomförandeorganisation ...... 14
Genomförandetid ..................... 14
Preliminär tidplan ..................... 15
Tekniska frågor – Redovisa
förändringar o dyl ..................... 15
Fastighetsrättsliga frågor och
konsekvenser ........................... 16
Ekonomiska frågor .................... 17

Deltagande i planarbetet.......... 18

Miljöbedömning ......................... 6

304

VÄRMEVERKET
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DEL AV HÅRSTORP 1:1 OCH 1:97
MED FLERA, FINSPÅNGS KOMMUN

OM DETALJPLANEN
Detaljplanens handlingar
Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:
•

Planbeskrivning (detta dokument)

•

Plankarta i storlek A0 i skala 1:1000

• Behovsbedömning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)
•

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)

•

Vad är en detaljplan – se sista sidan i planbeskrivningen

Följande utredningar har tagits fram i samband inför samrådet:
• Dagvattenutredning inför DP Sjömansäng och DP Värmeverket,
Finspångs kommun, WSP Sverige AB 2015-09-15.
• Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, MUR/GEO, WSP
2014-10-24
• Liten MKB, uppförande och drift av bränslelager vid fastigheten
Hårstorp 3:358

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 standard förfarande.
Planprocess och skede
Planen befinner sig i samrådsskedet. Yttranden över samrådsförslaget kan
lämnas under samrådstiden.

Handlingar
Till planen hör följande handlingar:

• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning, 2020-05-18
• Liten Miljökonsekvensbeskrivning, 2019-04-17
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DEL AV HÅRSTORP 1:1 OCH 1:97
MED FLERA, FINSPÅNGS KOMMUN

• Fastighetsförteckning, 2020-05-18
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av
befintligt värmeverk. Men också att göra det möjligt för kringliggande
verksamheter att expandera.

Huvuddrag
De för området gällande detaljplanerna moderniseras med avseende på
ändamål. Småindustri blir verksamhetsområde, som bättre stämmer överens
med den verksamhet som bedrivs i området idag. Delar av gällande
detaljplaner (D174 och D175) upphävs och gällande plan för
fjärrvärmeverket (DP 221) ersätts i sin helhet av denna plan.
För fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97 så ska prickmarken mot gata
minskas för att bland annat möjliggöra bättre entréer till verksamheterna.
Mitt i kvarteret finns i gällande plan (DP174) ett park/planteringsområde.
För att göra det möjligt för befintliga verksamheter att expandera överförs
viss del av denna mark till kvartersmark med bestämmelserna Z –
verksamhetsområde.

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.
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MKN 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.

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.

Plandata
Detaljplanen tas fram med standardförfarande
Lägesbestämning
Planområdet ligger i den östra delen av Finspångs tätort inom Viberga
småindustriområde. Område avgränsas av Västralundsvägen,
Skäggebyvägen, Leverstorpsvägen och Industrivägen

Planområdet är cirka 11 ha stort.
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Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av:
HÅRSTORP 1:1, HÅRSTORP 2:6,
HÅRSTORP 3:322, HÅRSTORP 3:323
HÅRSTORP 2:2
HÅRSTORP 2:3
HÅRSTORP 2:5
HÅRSTORP 2:10
HÅRSTORP 3:332

Finspångs kommun
SEJFAB Holding i Östergötland AB
Antrams Biltillbehör AB
Runex Aktiebolag
Martin Malmlöv, Joakim Fröbom
Bygg- och Reparationsfirma Lars
Bergling AB
Ramlövs El Aktiebolag
Finspångs Tekniska verk AB
FBB Fastigheter AB
Timo Huovinen

HÅRSTORP 3:357
HÅRSTORP 3:358
HÅRSTORP 1:11, HÅRSTORP 1:97
HÅRSTORP 1:14

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges
området som planlagt för industriändamål. En del av området ligger inom
det område som pekats ut att ingå i avfallsanläggningen Sjömansäng.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Området är detaljplanelagt och omfattas av tre detaljplaner.

Småindustriområdet (stg 1274 m fl), D175
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Detaljplanen anger markanvändningen småindustriändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet,
brandsäkerhet och trevnad. Byggnadshöjden uppgår till maximalt 8 meter.
Planen vann laga kraft 1984-03-01.
Småindustriområdet stg 1274 m fl (öster om
Västralundsvägen), D174

Detaljplanen anger markanvändningen småindustriändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet,
brandsäkerhet och trevnad samt mark för park eller plantering.
Byggnadshöjd uppgår till maximalt 8 meter Planen vann laga kraft 1984-0613.
Detaljplan för Hårstorp 3:358, Dp221

Detaljplanen anger markanvändningen fjärrvärmeverk. Byggnadshöjden är
30 meter inom området. Utöver denna höjd har två områden avsedda för
byggnation av ackumulatortankar fått byggnadshöjden 50 meter och ett
mindre område där befintlig skorsten är placerad har byggnadshöjden 75
meter. Planen vann laga kraft 2002-03-01.

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 för verksamhetsområde del av Hårstorp 1:1 med flera har inte
bedömts innebära betydande miljöpåverkan. För Finspångs Tekniska Verk
har beslut om att mellanlagring och hantering av avfall inte antas medföra
en betydande miljöpåverkan. En liten MKB har upprättats, enligt beslut från
Länsstyrelsen 2019-04-17, se bilaga.

Kommunala beslut i övrigt
Uppdraget att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga industriområde beslutades av Kommunstyrelsen 2014-02-10 § 76 (Dnr
2014.0046.214). Ärendet har varit vilande sedan slutet av 2014 men nu vill
värmeverket ta upp arbetet med detaljplanen igen och samhällsplaneringsenheten kan återuppta arbetet.
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Samhällsplaneringsenheten önskar driva detaljplaneprocessen enligt de nya
regler i plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 januari 2015 i den lagen finns nya verktyg som underlättar detaljplanearbetet.
2018-05-21 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan med de nya förutsättningarna.

Planförslag och konsekvenser
Bebyggelse
Planområdet är redan ett etablerat verksamhetsområde. Här finns
fjärrvärmeverket, mindre tillverkningsindustrier, verkstäder samt en del
handel. Bebyggelsen består av blockformiga avskalade anläggningar av
industriell karaktär. Mot Skäggebyvägen står byggnaderna förhållandevis
tätt och ger kvarteret ett slutet otillgängligt uttryck. Även omgivande
bebyggelse har liknande karaktär.
Planen anger en högsta tillåtna byggnadshöjd på tre respektive tolv meter.
Ny byggbar mark kommer att tillskapas för några av fastigheterna inom
detaljplanen. Viss minskning av prickad mark kommer även att göras.
Planerad bebyggelse inom planområdet är tänkt som komplement till
nuvarande verksamheter.
Service

Offentlig service finns närmast tillgänglig i Finspångs centrum cirka 2
kilometer från planområdet. Olika typer av kommersiell service finns i
planområdets direkta närhet.
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 tillämpas 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.
Området går att nå med bil, cykel eller till fots, kollektivtrafik finns inom
600 m.
Trygghetsaspekter

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

Planen omfattar ett verksamhetsområde där människor i huvudsak vistas
under sin arbetstid. Planområdet gränsar till ett skogsparti som kan
tillgodose de inom området anställdas behov av rekreation under pauser.

Gator och trafik
Gatunät

Trafikförsörjningen till området sker via Västralundsvägen/Skäggebyvägen
och Leverstorpsvägen till riksväg 51.
Mellan Sjömansäng och fjärrvärmeverket finns en enskild väg där största
delen av interntransporterna mellan avfallsanläggningen och fjärrvärmeverket sker. Transporterna består av avfallsbränsle och biobränsle som först
vägs in vid värmeverket och sedan transporteras till avfallsanläggningen för
kvalitetssäkring/mellanlagring och därefter åter till värmeverket för
förbränning. Dessa transporter uppgår idag till cirka 27 000 ton/år. Med
frigörande av ytor som blir följden av detta planförslag beräknas dessa
transporter kunna minskas med 40 %. Detta genom att kvalitetssäkring och
mellanlagring kan ske i direkt anslutning till värmeverket.
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 har hållplatser ca 600 m norr och öster om planområdet.
Parkering, varumottag, utfarter

Parkering och varumottagning sker inom tomtmark. Ut- och infart till fastigheterna sker mot intilliggande lokalgata.
Natur
I mitten av planområdet finns ett grönområde som i gällande plan utgörs av
allmän plats med bestämmelsen park/plantering. Området är inte tillgängligt
för allmänheten, en del av den ytan kommer att bli kvartersmark för att
möjliggöra expansion för några de befintliga verksamheterna men en större
del av park/planterings området kommer att finnas kvar för infiltration.
Övrig mark inom planområdet är antingen bebyggd eller ianspråktagen på
annat sätt.
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En naturvårdsbedömning utförd 2019-05-10 påvisar att det inte finns några
särskilda naturvärden i området. Ur naturvårdssynpunkt är det viktigt att den
våtmark som finns inte påverkas negativt av ianspråktagande av den
intilliggande marken.
Mark- och vegetation

Stora delar av detaljplanområdet är ianspråktaget med hårdgjorda ytor, i det
centrala området finns det obebyggd naturmark med gräs, buskar och sly
samt mindre skogspartier. Strax utanför planområdet i söder ligger avfallsanläggningens våtmark.
Geotekniska förhållanden

Av SGU:s jordartskarta framgår att planområdet till största del består av lera
och berg. Den södra delen utgörs av kärr. En geotekniks utredning har
genomfört, se rapport 2014-10-24. Grundläggningsförhållandena, för
eventuella konstruktioner och/ eller anläggningar, varierar i området. Därför
behövs kompletterande geotekniska undersökningar innan projektering av
grundkonstruktioner för byggnad och/eller anläggning utföras inom aktuellt
område.

Kulturmiljö
Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Störningar och riskfrågor
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.
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Vibrationer

I samband med eventuella schaktnings- och uppfyllnadsarbeten kan
närliggande byggnader och anläggningar påverkas. Innan byggnadsarbeten
påbörjas bör därför en riskanalys utföras med avseende på planerade
arbeten.
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. En markteknisk
undersökning har gjorts, se markteknisk undersökningsrapport 2014-10-24.
Förekomster av Alifater, PAH H samt bly och krom finns i området. Kompletterande miljöprovtagningar och analyser bör utföras vid eventuellt
schakthantering.
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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

För den planerade nya bebyggelsen kan spillvatten och dricksvatten anslutas
till befintliga ledningar
Värme

Ny bebyggelse inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El

Området är anslutet till befintligt elnät.
Avfall

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för
avfallshanteringen inom planområdet.
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.
Dagvatten

En dagvattenutredning är utförd inför DP Sjömansäng och DP Värmeverket,
Finspångs kommun, WSP Sverige AB, 2015-09-15. I detaljplan för värmeverket m.fl 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 tak-
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ytor, infarter och parkeringsytor mm. innan det avleds till befintliga ledningar, dagvattenfördröjning med rening kan bli aktuellt där marken har
svårt att släppa igenom dagvattnet. Det framtida dagvattenflödet samt föroreningshalterna ut från planområdet ska inte överstiga dagens halter.
I detaljplaneförslaget behålls centralt en större yta som natur, där dagvatten
kan fördröjas samt även fungera som översvämningsyta för tekniska Verkens ackumulatortank.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

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.

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.
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Fjärrvärme

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

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5år från den dag planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen.
14
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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.

Genomförande inom allmän plats

Viss del av området Park/ Plantering kommer att överföras till kvartersmark
och resterande omvandlas till Natur.

Genomförande inom kvartersmark

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om
startbesked tagits.
Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet är upprättad.

Preliminär tidplan
Planering:
Samråd om detaljplan
Granskning av detaljplan
Detaljplan laga kraft *
Genomförande allmän platsmark
Genomförande kvartersmark
Upprättande av köpeavtal
Fastighetsreglering
Försäljning av mark

Sommaren 2020
Höst 2020
Vinter 2020-21

2021
2021
2021

*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 – Redovisa förändringar o dyl
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.
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Vatten och avlopp

Allmänna ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns i området och
tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga nät.
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. Dagvattenflödet
kan begränsas genom att använda genomsläppliga material på hårdgjorda
ytor, som t ex 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.
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.
HÅRSTORP 1:1, HÅRSTORP 2:6,
HÅRSTORP 3:322, HÅRSTORP 3:323
HÅRSTORP 2:2
HÅRSTORP 2:3
HÅRSTORP 2:5
HÅRSTORP 2:10
HÅRSTORP 3:332
HÅRSTORP 3:357
HÅRSTORP 3:358
HÅRSTORP 1:11, HÅRSTORP 1:97
HÅRSTORP 1:14

Finspångs kommun
SEJFAB Holding i Östergötland AB
Antrams Biltillbehör AB
Runex Aktiebolag
Martin Malmlöv, Joakim Fröbom
Bygg- och Reparationsfirma Lars
Bergling AB
Ramlövs El Aktiebolag
Finspångs Tekniska verk AB
FBB Fastigheter AB
Timo Huovinen
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VÄRMEVERKET

SAMT

DEL AV HÅRSTORP 1:1 OCH 1:97
MED FLERA, FINSPÅNGS KOMMUN

Avtal

Köpeavtal ska upprättas mellan Finspångs kommun och fastighetsägare som
vill köpa mark från fastigheten Hårstorp 1:1.
Kvartersmark

Detaljplanen innebär att viss del av före detta allmän platsmark som nu
planläggs som industrimark kan komma att överföras till kvartersmark. 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.
Allmän platsmark

Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in enskild mark för allmän
plats (gator, torg och park).
Servitut

Befintliga servitut, tillkommande servitut…
Ledningsrätt

Inom planområdet finns ledningsrätter för fjärrvärme, vatten- och avlopp
samt tele.
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.
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.
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VÄRMEVERKET

SAMT

DEL AV HÅRSTORP 1:1 OCH 1:97
MED FLERA, FINSPÅNGS KOMMUN

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.

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
Planförfattare
.
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Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan detaljplaner

1 (8)

Datum: 2020-05-18
Dnr.: 2018.0357

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

Detaljplan värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera,
Finspångs kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning
av befintligt värmeverk. Samt att göra det möjligt för en del av kringliggande verksamheter att expandera.

Förhållande till andra
planer

Befintliga planer som berörs är delar av DP 174 och DP175 samt DP
221 ersätts i sin helhet, genomförandetiden har gått ut för samtliga
berörda planer.

Tidigare miljöutredningar inventeringar

Miljökonsekvensbeskrivning för befintlig fjärrvärmeanläggning är
godkänd av länsstyrelsen samt för tidigare utbyggnad.

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

Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet
som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även

x

Länsstyrelsen har beslutat 201904-17, Dnr 551-13551-18, att
mellanlagring av avfall på fastigheten Hårstorp 3:358 i Finspångs kommun inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

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

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

- som alltid ska antas medföra betydande
miljöpåverkan.
tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande
risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.)

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

Ej aktuellt

Rekreationsområde

x

Ej aktuellt

Tyst/ostörd miljö

x

Små industriområde

Barriäreffekter

x

Ej aktuellt

Social miljö som aktivitetsplats, träffpunkter, föreningsliv

x

Ej aktuellt

Trygghet i utemiljöer

x

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

Kulturmiljö

x

Ej aktuellt

Människors hälsa och säkerhet
Vattenskyddsområde eller
risk för dricksvattenbrunnar

x

Skredrisk

x

Översvämningsrisk

x
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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.

Lokalklimat

x

Ljusförhållanden

x

Radon i mark

x

Finspång kommuns generella inställning är
att all byggnation ska genomföras radonsäkert.

Gifter i miljön och markföroreningar

x

Utförd miljöteknisk utredning visar att halter av Alifater>C16-C35, PAH H samt bly
och krom överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Ämnena kobolt, koppar, nickel och
zink överstiger naturvårdverkets generella
rekommendationer för mindre känslig markanvändning. Rekommendationer utifrån
utredningen är att vid eventuell schaktning
ska kompletterande provtagningar göras
inom aktuellt område. Området är ett pågående verksamhetsområde och ingax större
förändringar kommer inte att göras.

Buller från omgivning och till
omgivning

x

Buller vid fasad

x

 60
LAeq,24h

 70
LAeq,24h
70
LAmax,24

Eventuellt störande buller från befintliga
verksamheter är en fråga för tillsyn

 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

Ingen större utökning av verksamheter i området är aktuellt i övrigt så är det en tillsynsfråga
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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.

Olycksrisk - farligt gods och
farliga ämnen.

x

Olycksrisk - trafiksäkerhet

x

Trafiksituationen inom och
utom planområdet

x

I och med detaljplanens genomförande och
värmeverkets byggnation av en mellanlagring så kommer transporterna inom området
att minska.

Kommer detaljplanen att ge
upphov till betydande ökning
av fordonstrafik

x

Se ovan

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

x

Alstrande av föroreningar till
mark

x

Grundvatten (kvalité)

x

Ytvatten (nivå, riktning, tillgång kvalité)

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
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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.

Hushållning med resurser
Alstringen av avfall

x

Landskaps-/ stadsbild

x

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

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

Gångtrafik och cykel-mopedtrafik sker på
befintliga gator. Kollektivtrafik finns cirka
600 m från området.

Riksintressen
MB 3 kap 2 §

x

- om skyddet för opåverkade områden
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Risk för BMP

Risk för påverkan

MB 3 kap 3 §

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 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 §

x

- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)

- om totalförsvarets behov

- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Planen

Ja

Nej

Ger planen förutsättningar till
miljöfarlig verksamhet?

x

Kan planen reglera miljöfarliga verksamheten? Alternativ

x

Påverkar planen byggnadsminne, fornminne, världsarv
etc?

x

Kommentarer/ kunskapsläge
Befintliga verksamheter

reglera skyddsåtgärder som minimerar störning eller påverkansnivån?

Innebär planen kompletteringsbebyggelse eller förtätning av tätorten?
Negativ påverkan miljömålen

Komplettering av redan befintliga verksamheter

Ja

Nej

Kommentar/kunskapsläge
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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

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ändring av upplagsplats för avfall minskar transporterna i området.

x

Upprättad av
Planarkitekt: Erica Ekblom
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Naturvärdesbedömning för detaljplan Värmeverket
Platsbesök gjordes av kommunens naturvårdssamordnare, Marika Sjödin, 2019-05-10 tillsammans
med Peter Selleby, chef för affärsområdet Energi på Finspångs Tekniska, för att göra en bedömning
av befintliga naturvärden på marken som planeras att tas i anspråk.
Markytan som ligger mellan befintlig hårdgjord mark och avfallsanläggningens våtmark består i stort
sett av gräs och vanliga örtväxter. Inga särskilda naturvärden finns. Se bild 1.
Skogsmarken som ligger väster om värmeverket och som är aktuell för byggnation består av ett cirka
30 år gammalt produktionsbestånd med gran, tall och en viss mängd björk. Inga specifika
naturvärden är kopplade till detta parti. Se bild 2 och 3.
Längs med den befintlig grusvägen finns några sälgar i olika ålder och granar. Bedömningen är att
borttagande av dessa inte skulle påverka naturvärdena på ett oacceptabelt sätt. Se bild 4.
Ur naturvårdssynpunkt är det viktigt att våtmarken inte påverkas negativt av ianspråktagandet av
den intilliggande marken.
Vid bedömningen av området utgick jag från informationen från Peter Selleby som visade
utsättningar för det aktuella utbyggnadsområdet.
Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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Status: Slutlig handling

Inledning

Två nya detaljplaner ska upprättas för Kv. Sjömansäng och Kv. Värmeverket i sydvästra Finspång. Syftet med de nya detaljplanerna är att möjliggöra för befintliga
fastighetsägare inom industriområdet, strax söder om Norrköpingsvägen, att köpa
till mark samt att utöka verksamheten för det befintliga värmeverket.
WPS har fått i uppdrag av Samhällsplaneringsenheten, Finspångs kommun, att ta
fram en dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet med syfte att föreslå
ett principförslag för dagvattenhantering inom utredningsområdet.

För utredningen förutsätts hantering av tillkommande dagvattenflöden vara
den centrala frågan och inte förbättring av befintligt nät eftersom det inte
finns några kända översvämningsproblem nedströms dagvattennätet enligt
uppgifter från beställaren.

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10214079/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/D
agvatttenutredning inför detaljplan Sjömansäng och Värmeverket_slutlig.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

2

Områdesbeskrivning

Utredningsområdet är ca 24,5 hektar och i det ingår två pågående detaljplaner inom befintlig bebyggelse i sydöstra Finspång. Befintlig bebyggelse
inom utredningsområdet består av handel- och industribyggnader och i sydöstra delen av planområdet ligger befintligt värmeverk. I delar av utredningsområdet förekommer även obebyggd naturmark med vegetationsytor av
gräs, buskar, sly, mindre skogspartier samt större diken. Utredningsområdet
begränsas av Norrköpingsvägen (väg 51) i norr, Leverstorpsvägen i öster,
Sjömansängvägen i väster och naturmark inklusive ett röjt kärr med högt vattenstånd i söder. Befintliga marknivåer varierar mellan +47 och +32.
Enligt underlag från Samhällsplaneringsenheten utgörs planerad markanvändning fortsättningsvis även av verksamhetsområde för bl.a. detaljhandel,
service, industri och kontor samt tekniska anläggningar. Utredningsområdet
och användningsgränser framgår av figur 1.
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Figur 1. Utredningsområde inom rött markerat område. I bilden framgår även ungefärlig framtida markanvändningsgräns (gul linje). (bild: Google Earth, 2015)
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2.1

Naturvärdesobjekt och kulturhistoriska områden

Inga naturvärdesobjekt eller kulturhistoriska områden förekommer inom utredningsområdet.

3

Förutsättningar för dagvattenhantering

3.1

Geotekniska förhållanden

Den ytliga jorden inom aktuellt område bedöms enligt SGUs jordartskartan
bestå av glacial lera (skarpt gul färg med vita L), postglacial lera (ljusgul färg
med vita L), mossetorv (grå/beige färg), kärrtorv (grå/beige färg med blå
prickar), berg i dagen (röd färg) och fyllning (brunn-streckat område) se figur
2 nedan.
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Figur 2. Jordartskarta. Utredningsområdets ungefärliga utbredning inom rött markerat område. (källa: www.sgu.se, 2015)

WSP har tidigare utfört undersökningar för delen av utredningsområdet som
ingår i kommande detaljplan kv. Värmeverket. Jordlagerförhållanden inom
utrett område varierar, men generellt består det översta lagret av stenig och
sandig grus, silt och/eller sand och fyllning innehållande bl.a. lera och lerig
grus med varierande mäktighet. Berg i dagen och stopp mot fast botten har
erhållits vid några borrpunkter. För mer detaljerade uppgifter se Hårstorp
1:1, Finspångs kommun Planerings-PM Geoteknik utförd av WSP daterad
2014-10-24.
3.2

Grundvatten

Inga hydrogeologiska undersökningar har gjorts, dock har frivattenyta i 3 st
provtagningshål observerats i samband med den geotekniska undersökningen
som WSP utfört inom kv. Värmeverket. Grundast frivattenyta, 0,1 m under
befintlig marknivå, påträffades i undersökningspunkt W6. Djupaste frivattenyta, 2 m under befintlig marknivå, påträffades i undersökningspunkt W9.
Frivattenyta på 0,2 m under befintlig marknivå har påträffats söder om
Mekonomen vid undersökningspunkt W2. Undersökningspunkter framgår av
figur 3. Enligt WSPs markgeotekniska undersökningsrapport indikerar observerad vattenyta på en högt rådande grundvattennivå inom undersökt område.
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Figur 3. Undersökta punkter i samband med WSPs geotekniska utredning Hårstorp
1:1, Finspångs kommun Planerings-PM Geoteknik utförd av WSP daterad 2014-10-24.
(Ritning G-10-1-01T ).

3.3

Markföroreningar

Miljöprovtagning har utförts av WSP för delen av utredningsområdet som ingår i
kommande detaljplan kv. Värmeverket.
Analys av jordprov från fyllningen i W4 (se figur 3) redovisar att halter av ämnena
Alifater >C16-C35, PAH H samt bly och krom överstiger Naturvårdsverket generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Analys visar även att halter av
ämnena kobolt, koppar, nickel och zink överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Övriga analyserade jordprover
understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning
(KM). Prover är tagna med stora avstånd mellan varandra och avvikelser kan förekomma mellan provtagningspunkterna inom området.
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Naturlig ytavrinning

En terrängmodell har upprättats i AutoCad Civil 3D Naviate från höjdsatta
nivåkurvor och 3D punkter. Modellen har använts för att identifiera den naturliga ytavrinningen inom utredningsområdet, se figur 4. Inom utredningsområdet förekommer ett antal avskärande diken som fångar ytavrinningen på
flera ställen och generellt avvattnas området åt nordväst.
Enligt denna kartläggning förekommer ett instängt område i södra området,
väster om värmeverket. Där finns det dock ett dike vilket antas avleder vattnet som annars skulle ansamlas här.
Enligt terrängmodellen ligger värmeverket på en naturlig vattendelare och
cirka hälften av området avvattnas söderut och andra hälften norrut.
Till utredningsområdet tillkommer avrinning delvis från befintligt industriområde i
öster och från naturmarken i söder. Troligen rinner det även in vatten från befintligt
lakvatten damm vid returpunktstationen i Västralundsvägen via kärret.

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10214079/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/D
agvatttenutredning inför detaljplan Sjömansäng och Värmeverket_slutlig.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Topografiskt avvattnas nordöstra delen av utredningsområdet norrut, ett litet
delområde i söder avvattnas söderut och i övrigt rinner dagvattnet ytligt västerut.

Figur 4. Befintliga diken, vattendelare och ytlig avrinning. Bilden framgår även av bilaga 1.
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Befintlig dagvattenhantering

Avledning av dagvattnet sker via diken och dagvattenledningar vilka redovisas i figur 5 nedan.
Befintliga verksamheter har serviser för dagvatten kopplade till det allmänna
dagvattennätet. På samma sätt avleds dagvattnet från gator till befintliga
dagvattenledningar via intag i dagvattenbrunnar.
Inom värmeverket finns även dagvattenbrunnar i markytan som är kopplade
till befintlig dagvattenledning i norr. Enligt uppgifter från Finspångs Tekniska Verk får processvatten från verkets kondensator efter rening avledas till
dagvattensystemet. Stuprören från tak avleds till markförlagda ledningar
vilka antas ansluta till det allmänna dagvattensystemet.
I värmeverkets sydvästra hörna finns en våtmark och en dagvattenledning
ansluter därifrån till dagvattenledningen längs med det stora diket i utredningsområdets mitt. Troligen avleds vatten från dammen för lakvatten vid
returpunktstationen via denna dagvattenledning till det allmänna dagvattensystemet.
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Det finns inga kända problem med översvämningar eller kapacitetsbegränsningar i befintliga ledningar enligt uppgifter från Finspångs Tekniska Verk.
Dock finns det risker för uppkomst av flaskhalseffekt längre nedströms i systemet vid ökade flöden.

Figur 5. Befintliga allmänna va-ledningar inom utredningsområdet
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3.6

Markavvattningsföretag

Som det redan nämnts under avsnitt 3.4 och 3.5 förekommer diken inom utredningsområdet. Vid eventuella planer på att lägga om eller kulvertera något
eller några av dikena, eller vid avledning av ytterligare flöden till dessa behöver kommunen utreda om berört dike ingår i ett markavvattningsföretag
(även kallat dikesföretag).
Markavvattning regleras i 11 kapitlet i Miljöbalken. Enligt Naturvårdsverket
är markavvattning de åtgärder som utförs för att avlägsna vatten (dränera
mark) eller skydda mot vatten. Tillstånd krävs för markavvattning. Sedan
1994 gäller generellt förbud mot markavvattning i större delar av södra och
mellersta Sverige, vilket innebär att det krävs dispens om tillstånd ska ges.
(Naturvårdsverket, 2009).
Enligt miljöbalken är markavvattning (Naturvårdsverket, 2009):
·
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·
·

Dikning: Ny anläggning av dike eller ökning av avvattningsförmåga i
ett befintligt dike, ändring av befintlig dike med syfte att förbättra
markavvattningen, anläggning av dike vid väg eller järnväg med syfte
att skydda dessa mot vatten från omgivande mark
Permanent invallning med syfte att skydda mot vatten
Sänkning eller avtappning av ett vattenområde

Markavvattningsföretagen är skyldiga att se till att avledning av vattnet kan
möjliggöras. Vid ändring av flöden till ett markavvattningsföretag krävs en
omprövning i Mark- och miljödomstolen. Omprövning krävs också vid ändring av dikets geometri om det är reglerat i markavvattningsföretag. Ändringar i befintliga diken som inte medför en ökad markavvattning räknas inte
som markavvattning men kan ändå kräva tillstånd enligt miljöbalken. Inte
heller dike som endast tar hand om dagvatten från väg (eller järnväg), kompensationsdikning, skyddsdikning, kulvertering, rensning och återställande
av vattendrag mm. är markavvattning. (Naturvårdsverket, 2009)
3.7

Avrinningsområdet och recipientförhållanden

Utredningsområdet ingår i delavrinningsområdet ”Mynnar i Glan” och huvudavrinningsområdet ”Motala Ström” (VISS, 2015).

Recipienten för dagvattnet från utredningsområdet är Skutbosjön som sedan
mynnar i Glan, som är Norrköpings kommun huvudytvattentäkt för dricksvattenproduktion. Skutbosjön är redan påverkad av föroreningar, bl. a. metaller, PAH, PCB och tyngre alifater. (Länsstyrelsen Östergötland, 2011).
Glan bedöms ha otillfredsställande ekologisk potential och uppnår ej god
kemisk status. Övergödning har getts tidsfrist till 2021 för att uppnå god ekologisk potential. Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i Glan bör
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inte öka till december 2015 i förhållande till halterna som har legat till grund
för statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och
kvicksilverföreningar 2009. (VISS, 2015).

4

Beräkningar

4.1

Befintlig och framtida markanvändning
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En kartering av utredningsområdet för befintlig och framtida markanvändning har gjorts vilken ligger till grund för flödesberäkningar. Karteringen redovisas i figur 6 och 7.

Figur 6. Befintlig markanvändning, kartering är baserat utifrån observationer på
platsbesök, Googlemaps och vissa antagelser.
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Figur 7. Framtida markanvändning. Utredningsområdet antas vara fullexploaterat.
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4.2

Årsflöden och dimensionerande flöden

Det antas att dagvattenhanteringen i befintligt exploaterat område för handel,
service och industri (gult område enligt karteringen) blir oförändrad i framtiden. Vidare ligger fokus i utredningen på det ökade dagvattenflödet som
uppstår på grund av ökad exploateringsgrad och därför har befintligt exploaterat verksamhetsområde för handel, service och industri inte tagits med i
beräkningarna nedan.
Dimensionerande flöden har beräknats för befintlig och framtida markanvändning med hjälp av den rationella metoden enligt Svensk Vattens publikation P90, formel (1) nedan.
q d dim = A * φ * i(tr)

(1)

där
q d dim
A
φ
i(tr)
tr

dimensionerande flöde (l/s)
avrinningsområdets area (ha)
avrinningskoefficient
dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha)
regnets varaktighet
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Beräkningar har gjorts för regn med återkomstid 10- och 100 år med 10 minuters varaktighet.
Enl. P104 bilaga 1.2 tabell 8.2 är regnintensiteten för 10-årsregn och 10 minuters varaktighet ca 228 l/s*ha. Med hänsyn till framtidens klimatförändringar har även beräkningar gjorts där intensiteten justeras med en klimatfaktor på 1,15.
Utredningsområdet totala area är ca 24,5 ha varav befintligt handel-/serviceoch industriområde är ca 14,9 ha och arean som antas kommer att exploateras i framtiden är ca 9,6 ha.
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Då en stor del av befintlig naturmark omvandlas till verksamhetsområde,
ökar avrinningskoefficienten vilket i sin tur leder till att dagvattenflödet ökar.
Beräkningsresultaten i tabell 1 och 2 visar att det dimensionerande flödet
nästan tredubblas i framtiden, vilket ställer stora krav på fördröjning inom
utredningsområdet.
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Tabell 1. Beräkning av dimensionerande flöde för befintlig markanvändning vid 10-årsregn och 100årsregn med 10 minuters varaktighet. Resultat visas utan och med klimatfaktor.

Area
(m2)

Markanvändning

Avrinn.koefficient
φ

Dim flöde
10-årsregn
(l/s)

Dim. flöde
10-årsregn

Dim. flöde
100-årsregn

Inkl klimatfaktor

Dim.
flöde
100årsregn

Inkl klimatfaktor

(l/s)

(l/s)

(l/s)

Naturmark 1

14660

0.10

33

38

66

76

Naturmark 2

40080

0.10

91

105

180

207

Naturmark 3

10560

0.10

24

28

47

55

Teknisk anläggning (Värmeverk)

30240

0.60

414

476

814

936

Totalt

95540

-

563

647

1107

1273

Tabell 2. Beräkning av dimensionerande flöde för framtida markanvändning vid 10-årsregn och 100årsregn med 10 minuters varaktighet. Resultat visas utan och med klimatfaktor.

Area
(m2)

Markanvändning
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Naturmark 1

Avrinn.koefficient
φ

Dim. flöde
10årsregn
(l/s)

Dim. flöde
10-årsregn
Inkl klimatfaktor
(l/s)

Dim. flöde
100årsregn
(l/s)

Dim. flöde
100-årsregn
Inkl klimatfaktor
(l/s)

10200

0.10

23

27

46

53

4460

0.80

81

94

160

184

Handel-/Service-/Industriområde 2

40080

0.80

731

841

1439

1655

Handel-/Service-/Industriområde 3

10560

0.70

169

194

332

382

Teknisk anläggning (Värmeverk)

30240

0.70

483

555

950

1093

Totalt

95540

-

1487

1710

2927

3366

Handel-/Service-/Industri 1

4.3

Föroreningar

Föroreningsberäkningarna är gjorda endast för de delar av utredningsområdet
som blir förändrade i framtiden, dvs. föroreningar som uppkommer inom
befintligt handel-, service- och industriområde ingår inte i presenterade resultat nedan.
Beräkningar av föroreningsmängder är gjorda med hjälp av schablonhalter
från Stormtac och visar storleksordningen på föroreningsbelastningen innan
några reningsåtgärder är vidtagna. Enligt data från SMHI ligger årsnederbörden för Finspångs kommun mellan 600 och 800 mm (www.smhi.se, 2015).
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Årsflödet på vilka föroreningsberäkningarna bygger på är beräknat på 700
mm/år.
Schablonhalter har använts för följande markanvändningar: Blandat grönområde, skogs- och ängsmark, värmekraftverk med upplags- och trafikytor samt
mer förorenat industriområde.
Tabell 3. Föroreningsberäkningar

g/år

Befintlig
markanvändning
0.3

kg/år

Förorening

Bens(a)pyren
Biologisk syreförbrukning
Bly
Fosfor
Järn
Kadmium
Kemisk syreförbrukning
Koppar
Krom
Kvicksilver
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Kväve
Nickel
Olja
Polycykliska aromatiska kolväten 16
Suspenderad substans
Totalt organiskt kol
zinc

Framtida
markanvändning

Förändring
(%)
6.5

2506%

0.4

0.8

74%

g/år

405

1 960

385%

kg/år

0.0

0.02

313%

kg/år

0.1

0.3

314%

g/år

10

75

634%

kg/år

1.5

4

168%

g/år

685

3 123

356%

g/år

335

880

164%

g/år

0.7

3

376%

kg/år

0.05

0.1

139%

g/år

535

1 275

138%

kg/år

0.01

0.1

648%

g/år

25

85

230%

kg/år

4

11

166%

kg/år

0.5

1

204%

kg/år

2

15

582%

Markanvändningen ändras drastiskt från naturmark till mestadels industriområde vilket förklarar den kraftiga ökningen av föroreningar. Resultatet av
föroreningsberäkningarna bygger på schablonhalter och bör inte ses som
verkliga föroreningsmängder. Det är även viktigt att anmärka att schablonhalten för industriområdet använts för ”mer förorenat industriområde” enligt
Stormtacs klassificering för att på något sätt få en ”worst-case scenario”.
Föroreningsbelastningen från varje fastighet kommer att variera beroende av
vilken typ av handel-och/eller industriverksamhet som bedrivs.
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Beräkningarna ovan bör endast ses som en fingervisning på att föroreningsbelastningen på recipienten ökar avsevärt med en utbyggnad enligt föreslagen markanvändning. Dagvattnet bedöms därmed ha hög påverkan på kvalitet hos recipienten och dess vattenstatus och ska därför renas.

5

Förslag till dagvattenhantering

Föreslagen lösning innebär att tillkommande dagvatten hanteras lokalt innan
det avleds till befintliga ledningar för att inte belasta befintligt dagvattensystem nedströms samt att reningsåtgärder ska kunna vidtas för att inte belasta
den redan föroreningsbelastade recipienten. Principen för dimensionering av
anläggningarna är att framtida dagvattenflödet samt föroreningshalterna ut
från utredningsområdet inte ska överstiga dagens.
De geotekniska förhållandena samt det höga grundvattnet innebär att dagvattnet inte kan infiltreras lokalt utan behöver fördröjas innan det leds vidare
via befintliga diken och ledningar.
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Principlösningen baseras på de naturliga avrinningsvägarna inom området
och fördröjning ska anordnas lokalt så nära källan som möjligt. Befintliga
diken bör hållas orörda i så stor utsträckning som möjligt.
Generellt är det positivt att kunna hålla flödet i ytliga stråk. Öppna och tröga
avledningssystem rekommenderas så långt det är möjligt eftersom dessa innebär fördröjning och rening av uppkommet dagvatten. Genom utredningsområdet finns redan idag en ”ravin” med stor växlande växtlighet som kan
utnyttjas för sin reningsförmåga, där närsalter och föroreningar kan tas upp
medan vattnet fördröjs och sedan rinner vidare till recipienten.
Ravinen som rymmer stora volymer borde även kunna användas för brandvattenuttag om det utformas på rätt sätt och det finns även förutsättningar för
att den kan användas som katastrofdamm vid spillolyckor vid värmeverket.

16 (24)
346

Uppdragsnr: 10214079

Dagvattenutredning inför DP Sjömansäng och DP Värmeverket

Daterad: 2015-09-15

Rapport

Reviderad:
Handläggare: Carolina Tovar

5.1

Status: Slutlig handling

Principlösning

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10214079/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/D
agvatttenutredning inför detaljplan Sjömansäng och Värmeverket_slutlig.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Figur 8 visar föreslagen principlösning.

Figur 8. Principlösning för dagvattenhantering. Figur bifogas även i bilaga 2.

5.1.1

Gator och allmänna ytor

Det förutsätts att befintliga vägar inom utredningsområdet blir orörda och
därmed kommer avvattning från dessa att hanteras på samma sätt som det
hanteras idag.
Eventuella nya vägar som anläggs föreslås avvattnas i första hand mot gröna
ytor i närheten eller att dessa anläggs med krossdiken (Figur). Beroende på hur
stråken utformas kan både fördröjning och viss rening uppnås.
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Figur 9. Exempel på krossfyllda diken (källa: WSP).

5.1.2

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.

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10214079/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/D
agvatttenutredning inför detaljplan Sjömansäng och Värmeverket_slutlig.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Gröna tak (Figur 10) används för att fördröja avrinningen innan det leds till stuprören. Vid små regn kommer nederbörden tas upp av vegetationen medan vid stora
regn kommer vegetationen i princip inte ha någon effekt eftersom vegetationen blir
vattenmättad.

Figur 10. Exempel på gröna tak
(källa: bild t.v.: http://www.easyfairs.com/uploads/tx_ef/sedum4-1382a8.jpg
Bild t.h.:
http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/upload/t_next_gen_article_module_paddi
ng_4_3_v2/ta8ui3tmvridm2zxorab.jpg)

Separera takvattnet från avrinning från övriga hårdgjorda ytor. Takvattnet
leds antingen till eventuellt grönområdet inom den egna fastigheten eller fördröjs innan det släpps på det allmänna dagvattensystemet.
Beroende på verksamhet kan dagvatten från övriga hårdgjorda ytor inom industrifastigheter behöva renas. Oljeavskiljare används för avskiljning av olja
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från dagvattnet. Fördelen med oljeavskiljare är att dessa tar lite mark i anspråk och har kontrollerbara in- och utlopp. Oljeavskiljare dimensioneras för
mindre regntillfällen och förses med bypass-ledning som avleder stora flöden
vid intensiva och kraftiga regn.
En annan åtgärd som är tillämpbar inom service- och industrimark är brunnsfilter. Filtret läggs i eller hängs i dagvattenbrunnar som tar upp dagvatten
från markytor. Dagvattnet filteras sedan i ett filter som kan bestå av material
så som aktivt kol, träfiber, torv, zeolit mm. Hur ofta filtret behöver bytas ut
beror på vattenflöde och vattenkvalitet, men normalt sker det 2-4 gånger per
år. För att dessa anordningar ska fungera krävs kontinuerligt skötsel och tillsyn.
I det fall gemensamma avledningsstråk på mark behöver anordnas för att avleda
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dagvatten från fastigheter, kan dessa utformas enligt bild i figur 11.

Figur 11. Exempel på utformning av svackdike/gröna avvattningsstråk (Bilder: Patrick
Landstorp, Cadhouse, USA EPA Office of Water)

Framtida handel-/service-/industriområde 1

Föreslagen princip är att det befintliga dagvattennätet inte ska belastas ytterligare och därmed bör dagvatten från de nya ytorna inte avledas till befintliga
serviser utan ett separat avledningsstråk anläggs norr om fastigheterna. Det tillkommande dagvattnet avleds ytligt åt väster, där fördröjning anordnas innan avledning till befintligt dike. Föreslagen placering av fördröjningsanordning är vid punkt
1 i figur 8.
5.1.3

Värmeverket

Dagvatten från befintliga markytor föreslås kopplas bort från befintligt dagvattensystem och avledas till ravinen som ligger norr om värmeverket för att renas och därmed minska belastningen av recipienten. Takvattnet som är ”rent” kan antingen avledas i befintliga ledningar som det görs idag eller avledas till ravinen.
Vid anläggning av den nya fjärrvärmeackumulatorn kommer en del av befintligt
grönområde/dike strax norr om befintligt värmeverk att hårdgöras. Avrinning från
den nya hårdgjorda ytan bör avledas västerut mot ravinen.
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Ravinen föreslås anordnas så att det får en permanent vattenyta och att dagvatten
som kommer hit renas genom sedimentation och viss upptagning av växtlighet. Intagsbrunn till den befintliga ledningen nedströms behöver ses över. Lämplig intagsnivå bör ta hänsyn till uppehållstiden och önskad permanent nivå på vattenytan.
Vid genomförda platsbesök den 1 april 2015 var vattennivån i befintlig ravin relativt
lågt och 25 juni 2015 såg man ingen vattenyta alls. Ett sätt att förse ravinen med
vatten kan vara att slopa befintlig ledning som löper längs med ravinen och avleda
dagvattnet från uppströms områden direkt till anläggningen.
Ravinen skulle även kunna användas som katastrofdamm i fall fjärrvärmeackumulatorn havererar eller vid eventuella spillolyckor inne på värmeverket. Om den utnyttjas som katastrofdamm måste utgående ledning nedströms kompletteras med en avstängningsventil, så att inte föroreningar riskerar att spridas om det sker en olycka.
För att diket ska fungera är skötsel och underhåll mycket viktigt. En kontroll- och
skötselplan bör upprättas för diket.

5.2

Behov av fördröjningsytor

Beräkningsresultaten i tabell 1 och 2 visar att det dimensionerande flödet
nästan tredubblas i framtiden, vilket ställer stora krav på fördröjning inom
utredningsområdet. Redovisade värden nedan är framtagna under antagandet
att framtida utflödet från varje område är lika befintligt.
5.2.1

Industri-, handel- och serviceverksamheter
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Framtida handel-/service-/industriområde 1
Uppskattat befintligt flöde är 33 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet) och
beräknat framtida flöde är 121 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet inkl.
klimatfaktor). Erforderlig fördröjningsvolym är 56 m3 för att uppnå samma utflöde
som vid dagens markanvändning. Föreslagen placering är vid punkt 1 i figur 8. Gemensamt avledningsstråk på mark och fördröjning innan avledning till befintligt
dike.
Framtida handel-/service-/industriområde 2
Befintligt flöde är 91 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet) och beräknat
framtida flöde är 841 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet inkl. klimatfaktor). Den totala erforderliga fördröjningsvolymen är 620 m3 för att uppnå samma
utflöde som vid dagens markanvändning. Föreslagsvis skapas volymen i separata
fördröjningsanordningar i områdets naturliga ansamlingspunkter, placering är vid
punkt 2, 3 och 4 i figur 8. Föreslagna anordningar vid punkt 3 och 4 hamnar dock
inom privatägda fastigheter.
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Framtida handel-/service-/industriområde 3
Uppskattat befintligt flöde är 24 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet) och
beräknat framtida flöde är 194 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet inkl.
klimatfaktor). Erforderlig fördröjningsvolym är 118 m3 för att uppnå samma utflöde
som vid dagens markanvändning. Denna volym kan tillgodoräknas i befintlig ravin,
se punkt 5 i figur 8.
5.2.2

Värmeverket

Eftersom det föreslås en förändrad dagvattenhantering ställs det större krav på stora
fördröjningsanordningar än om dessa endast skulle vara avsedda att fördröja det
ökade dagvattenflödet.
Beräknat framtida utflöde är 555 l/s. Om man antar ett utflöde på 60 l/s krävs en
fördröjningsvolym på ca 410 m3.
3 sektioner har tagits fram för den befintliga ravinen/diket (norr om värmeverket)
från uppbyggd terrängmodellen i civil 3D, för att uppskatta volymen dagvatten som
kan fördröjas här, se figur 12. Högsta vattennivå i denna översvämningsyta får inte
överstiga nivån vid utloppspunkt som ligger på ca +37. Antagen högsta vattennivå
har valts till +35,5.
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Ett antaget vattendjup på 1 m, längd ca 230 m och en genomsnittlig bredd på översvämmat område på 20 m ger en kapacitet på ca 4600 m3. Ytterligare yta finns då
för att ta hand om kontrollerade översvämningar. Uppskattad tillgänglig volym i
”ravinen” är på ca 9700 m3 innan vattennivån når diket i sydväst. Ytan framgår av
figur 8, punkt 5.

Figur 12. Marksektioner. Till höger: sektionsmarkeringar i plan. Till vänster: sektioner. Figur
finns även med i bilaga 2.
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Konsekvenser av och kommentarer till föreslagen
dagvattenhantering

Med hänsyn till recipienten är en öppen hantering mer positiv då föroreningar i dagvattnet hinner sedimentera och även delvis upptas i växtligheten. Generellt kräver öppna lösningar god tillsyn och skötsel om de ska fungera bra.
Föreslagna fördröjningsanordningars placering utgår ifrån dagens naturliga
avrinning inom området och är endast avsedda att ange en fingervisning om
placering och ytbehov.
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För fördröjning av ökade flöden från framtida verksamheter i utredningsområdets västra del behöver det anordnas fördröjningsanordningar innan dagvattnet avleds vidare i befintligt dagvattensystem. För fastigheter inom verksamhetsområde för dagvatten är VA-huvudmannen skyldig att tillgodose en
fastighets behov av dagvattenhantering, men kan man komma överens med
fastighetsägaren om en egen anläggning inne på fastigheten är detta att föredra. Om de föreslagna anordningarna vid punkt 3 och 4 (figur 8) förläggs i de
naturliga lågpunkterna inom området hamnar dessa inom privatmark.
Förekomsten av markavvattningsföretag behöver utredas i samband med detaljplanearbetet så att det inte uppstår problem senare i projekteringsskede då
föreslagna lösningar inte är genomförbara på grund av begränsningar i markanvändningsföretaget. Om ravinen norr om värmeverket avses användas
som föreslagen översvämningsyta enligt detta förslag, är det av ytterst vikt
att kommunen redan i det fortsatta detaljplanearbetet utreder om det ingår i
ett markavvattningsföretag. Om så är fallet behöver det kontrolleras hur markavvattningsföretaget regleras och vilka förrändringar som behöver göras.
Minskade dagvattenflöden som i sin tur innebär minskade behov av fördröjningsutrymme kan uppnås genom god dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare.
Kommunen bör i detaljplanen reglera markhöjdläge så att dagvattnets flödesriktning blir som önskad, så att man på rätt sätt styr var dagvattnet ska
ansamlas vid regn. Enligt Boverket (2015) är lokalt omhändertagande av
dagvatten en allmän upplysning som bör framgå av och preciseras i planens
syfte i planbeskrivningen.
Som beräkningarna i avsnitt 5.2.2 visar finns det i naturmarken norrväst om
värmeverket kapacitet att ta emot stora volymer dagvatten. Genom att avleda
dagvattenflöden hit även från närliggande, på befintligt dagvattensystem
kopplade fastigheter från området uppströms, kan ytterligare rening av dagvatten uppnås. Detta skulle innebära en förbättring jämfört med dagens förhållande, där dagvattnet avleds vidare via ledningar direkt till recipienten.
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Med föreslagen lösning med översvämningsyta nordväst om värmeverket
förlorar stora delar av befintligt dike strax söder om ravinen, och borde därmed kunna (delvis) slopas.

6

Fortsatt utredning

Inga kapacitetsberäkningar på befintliga ledningar har gjorts och inga uppgifter om dess skick har erhållits från beställaren. Om befintliga ledningar belastas av större flöden exempelvis från fastigheter som inte avser fördröja
tillkommande dagvattenflöden eller avleda ytligt, behöver en kapacitetsutredning göras för att säkerställa att befintligt system har kapacitet att ta emot
ytterligare flöden.
En mer detaljerad utredning behöver också göras på hur stort område som
avses översvämmas och detaljprojektering av ravinen ska göras så att man
får en permanent vattenyta och en reglernivå som överensstämmer med de
förväntningarna man har på rening av dagvatten i denna nya anläggning. .
Som nämnt i avsnitt 5.3 behöver förekomsten av markavvattningsföretag utredas vidare.
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P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utförande. Svenskt Vatten 2011

24 (24)
354

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO
Geoteknisk undersökning inför ny detaljplan,
fastighet Hårstorp 1:1, Finspång Kommun
2014-10-24
Upprättad av: Christopher Roxström
Granskad av: Christina Berglund(geoteknik) och Jörgen Svensson (miljögeoteknik)
Godkänd av: Christina Berglund

355

Uppdragsnr: 10203425

Hårstorp 1:1, Finspång kommun

Daterad: 2014-10-24

Markteknisk undersökningsrapport
geoteknik, MUR/GEO

Reviderad:
Handläggare: Christopher Roxström

Status: Projekteringsunderlag

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT
GEOTEKNIK, MUR/GEO
Geoteknisk undersökning inför ny detaljplan,
fastighet Hårstorp 1:1, Finspång Kommun

L:\5465\10203425 - Geomiljöutredning för planarbete FTV\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10203425_Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo).docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Kund
Finspångs kommun
Box 5
612 21 Finspång

Konsult
WSP Samhällsbyggnad
Box 71
581 02 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 3
Tel: +46 10 7225000
Fax: +46 10 7225976
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se

Kontaktpersoner
Finspångs kommun:
Heidi Viinikkala, tel: 0122-850 10, e-post: heidi.viinikkala@finspang.se
WSP:
Christopher Roxström, tele 010-722 64 67, e-post:
christopher.roxstrom@wspgroup.se

2 (9)
356

Uppdragsnr: 10203425

Hårstorp 1:1, Finspång kommun

Daterad: 2014-10-24

Markteknisk undersökningsrapport
geoteknik, MUR/GEO

Reviderad:
Handläggare: Christopher Roxström

Status: Projekteringsunderlag

L:\5465\10203425 - Geomiljöutredning för planarbete FTV\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10203425_Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo).docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
13

Objekt
Ändamål
Tidigare undersökningar
Underlag för undersökningen
Styrande dokument
Geoteknisk kategori
Befintliga förhållanden
Topografi
Ytbeskaffenhet
Ingenjörsgeologi
Positionering
Geotekniska fältundersökningar
Utförda sonderingar och in-situförsök
Sonderingsutrustning
Undersökningsperiod
Fältingenjörer
Kalibrering och certifiering
Hydrogeologiska undersökningar
Utförda undersökningar
Miljögeotekniska laboratorieundersökningar
Utförda undersökningar
Undersökningsperiod
Laboratorieingenjörer
Kalibrering och certifiering
Värdering av undersökningen
Granskning

4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9

Bilagor:
Bilaga 1 – Miljöanalys av jordprover, 6 sidor
Ritningar:
G-10.1-01

Planritning, A1 skala 1:1000

G-10.2-01

Sektionsritning (A-A, B-B och C-C), A1 skala H 1:100, L 1:200

G-10.2-02

Sektionsritning (D-D och E-E), A1 skala H 1:100, L 1:200

3 (9)
357

Uppdragsnr: 10203425

Hårstorp 1:1, Finspång kommun

Daterad: 2014-10-24

Markteknisk undersökningsrapport
geoteknik, MUR/GEO

Reviderad:
Handläggare: Christopher Roxström

1

Status: Projekteringsunderlag

Objekt

L:\5465\10203425 - Geomiljöutredning för planarbete FTV\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10203425_Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo).docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Finspångs Kommun vill översiktligt utreda de geotekniska och miljögeotekniska
förutsättningarna inom Finspångs Tekniska Verks område (fastigheten Hårstorp
1:1), Finspång Kommun, för en kommande detaljplan. Aktuellt område framgår av
figur 1.

Figur 1. Flygfoto över aktuellt område, källa Google Earth, © 2012 Google. Rödmarkerat område utgör ungefärligt undersökningsområde.

2

Ändamål

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en geoteknisk
undersökning inom ovan beskrivet objekt. Syftet med undersökningen har varit att
översiktligt undersöka de geotekniska och miljögeotekniska förhållandena inom
området och ge rekommendationer för vidare planering.
Föreliggande rapport utgör redovisning av utförda fält- och laboratoriearbeten.

3

Tidigare undersökningar

Geoteknisk utredning för ny fjärrvärmeackumulatortank, fastighet Hårstorp 3:358,
Finspång Kommun, daterad 2014-06-26 med uppdragsnummer 10198275 och utförd av WSP.
Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 1990-05-14 med uppdragsnummer
3286 och utförd av Hylanders Geo-Byrå AB har funnits tillgänglig för vissa delar av
det aktuella området.
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Status: Projekteringsunderlag

Underlag för undersökningen

Underlag utgörs av:
· Digital grundkarta - grundkarta.dwg
· Förslag till provtagning - förslag borrpunkter.pdf
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· Tidigare utförd geoteknisk undersökning - hylanders text.pdf och hylander
karta.jpg (Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 1990-05-14 och utförd av Hylanders Geo-Byrå AB)
· Ledningsritningar från www.ledningskollen.se samt Finspångs kommun
· Jordartskartan över aktuellt område, www.sgu.se

5

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS -EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.
Tabell 1. Planering och redovisning
Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering

SS-EN 1997-2

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Beteckningssystem

SGF/BGS:s beteckningssystem 2001:2 med komplettering 2013-04-24, se SGF:s hemsida www.sgf.net

Tabell 2. Fältundersökningar
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning

SGF Rapport 1:2013

Viktsondering

SGF Rapport 1:2013

Slagsondering

SGF Rapport 1:2013

6

Geoteknisk kategori

Alla undersökningar är genomförda i enlighet med geoteknisk kategori 2 (GK2).
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Befintliga förhållanden

7.1

Topografi
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Området utgörs av obebyggd naturmark med vegetationsytor av gräs, buskar, sly
och mindre skogspartier, en grusväg, flera större diken samt ett röjt kärr med högt
vattenstånd och enstaka träd. Längs med områdets nordvästra, norra och nordöstra
sidor har ca 5 m fyllning utlagts. Markytans nivå varierar mellan ca +44 och ca +40
på fyllningen. Naturlig marknivå varierar mellan ca +34 i nordöst till ca +39 i söder.
I närområdet finns flera industrifastigheter och 3 st asfalterade lokalvägar (Levertorpsvägen, Skäggebyvägen och Västralundsvägen). I söder förekommer det röjda
kärret och mitt på området förekommer berg i dagen.

7.2

Ytbeskaffenhet

Markytan utgörs av gräs, buskar, sly, träd, kärr och vatten.

7.3

Ingenjörsgeologi

Den ytliga jorden inom aktuellt område bedöms enligt jordartskartan (se figur 2 nedan) bestå av glacial lera (skarpt gul färg med vita L), postglacial lera (ljusgul färg
med vita L), mossetorv (grå/beige färg), kärrtorv (grå/beige färg med blå prickar)
och berg i dagen (röd färg).

Figur 2. Jordartskarta, källa www.sgu.se, © Sveriges geologiska undersökning.
Rödmarkerat område utgör ungefärligt undersökningsområde.
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Status: Projekteringsunderlag

Positionering

Koordinatsystem är kopplat mot Sweref 99 16 30 i plan och RH 2000 i höjd.

L:\5465\10203425 - Geomiljöutredning för planarbete FTV\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10203425_Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo).docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Utsättning/inmätning är utförd av mättekniker Per Söderbom med GPS-RTK av typ
Trimble R8.

9

Geotekniska fältundersökningar

9.1

Utförda sonderingar och in-situförsök

Geotekniska fältarbeten är utförda med geoteknisk borrbandvagn av typ Geomachine 65 GT. Utförda sonderingar och provtagningar i undersökningen redovisas
i tabell 3. Sonderingarna och provtagningarna redovisas även på ritningar, se bilagor
till denna rapport.
Tabell 3. Utförda undersökningsmetoder
Borrpunkt

Vim

Slb

W1

X

X

W2

X

X

W3

X

X

Skr

W

X

X

X

W4
W5

X

X

W6

X

X

W7

X

X

W8

X

X

X

Miljö

X
X

X

W9

X

W10

X

X

X
X

Förklaring förkortningar: Vim - Viktsondering, Slb – Slagsondering, Skr – Skruvprovtagning, W –
Observation av fri vattenyta i sonderingshål, Miljö – Skruvprovtagning av jord för miljöanalys.
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Sonderingsutrustning
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Tabell 4. Sonderingsutrustning
Utrustning

Anmärkning

Borrvagn

GeoMachine 65 GT

Vikt/Slagsondering

Stång Ø22 mm

Skruv

Ø100 mm, (stång Ø42 mm)

Vingförsök

65x130 mm, (stång Ø22 mm)

9.3

Undersökningsperiod

Geotekniska fältarbeten utfördes den 8 och den 10 oktober 2014.

9.4

Fältingenjörer

Geotekniska fältarbeten har utförts av Joachim Westling, WSP.

9.5

Kalibrering och certifiering

WSP är certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och 14001.

10

Hydrogeologiska undersökningar

10.1

Utförda undersökningar

Ingen hydrogeologisk undersökning har utförts. Fri vattenyta i provtagningshål har
observerats, resultatet framgår av tabell 5.
Tabell 5. Avläsning av fri vattenyta i provtagningshål.
Nivåer angivna i höjdsystem RH2000.
Punkt
Datum
Nivå mark
Avläst nivå
avläsning
[m]
[m]

Djup under
markytan (m)

W2

2014-10-08

+35,89

+35,49

0,4

W6

2014-10-08

+39,16

+39,06

0,1

W9

2014-10-10

+39,70

+37,70

2,0
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Miljögeotekniska laboratorieundersökningar

11.1

Utförda undersökningar
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Miljögeotekniska fältarbeten är utförda med geoteknisk borrbandvagn av typ Geomachine 65 GT. Utförda provtagningar i undersökningen redovisas i tabell 6. Provtagningarna samt analysprotokoll i sin helhet redovisas även på ritningar bilagda till
rapport samt i bilaga 1..
Tabell 6. Utförda miljöanalyser
Punkt
Tungmetaller med tillägg för
kvicksilver (analyspaket M10NV).

PAH (polyaromatiska kolväten),
alifater, aromater och BTEX
(analyspaket ORGNV).

(Samlingsprov)
(Samlingsprov)
W4

X

X

W9

X

X

W10

X

X

11.2

Undersökningsperiod

Miljögeotekniska laboratorieanalyser har utförts under perioden den 15-17 oktober
2014.

11.3

Laboratorieingenjörer

Geotekniska laboratorieanalyser är utförda av ackrediterat miljölaboratorium, ALcontrol AB i Linköping.

11.4

Kalibrering och certifiering

ALcontrol AB är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Laboratorier som uppfyller kraven i denna
standard arbetar även i nära enlighet med ISO 9001 och ISO 9002. ALcontrol AB är
också certifierat enligt SS-EN ISO 14001.

12

Värdering av undersökningen

Undersökningens omfattning relativt aktuellt syfte bedöms som god.

13

Granskning

Granskning har utförts av geotekniker Christina Berglund samt miljögeotekniker
Jörgen Svensson
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Rapport Nr 14345774
Uppdragsgivare

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86 NORRKÖPING
Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 10203425
: Christopher Roxström
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2014-10-08
W4 (Samlingsprov)
0.0-4.7 m
Joachim Westling

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2014-10-15
: 1535

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
HS-GC/MS
HS-GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
HS-GC/MS
HS-GC/MS
HS-GC/MS
HS-GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten

89.0
<3
<5
<10
<10
<10
220
<1
<1
<1
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
<0.03
0.045
<0.03
0.045
0.032
0.20
0.30
<0.03
0.30
0.83
0.11
0.23
0.32
0.077

±8.90
±0.90
±1.5
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±55
±0.30
±0.30
±0.30
±0.0009
±0.030
±0.030
±0.030
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.040
±0.060
±0.0090
±0.060
±0.022
±0.046
±0.064
±0.015

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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ISO/IEC 17025

Rapport Nr 14345774
Uppdragsgivare

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86 NORRKÖPING
Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 10203425
: Christopher Roxström
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2014-10-08
W4 (Samlingsprov)
0.0-4.7 m
Joachim Westling

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2014-10-15
: 1535

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004

Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn
Kvicksilver, Hg

0.21
0.24
0.051
0.17
1.4
1.2
1.1
3.9
160
69
0.50
160
250
140
460
27
1400
0.017

±0.042
±0.048
±0.010
±0.034

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.78
±32
±14
±0.10
±32
±50
±28
±92
±5.4
±350
±0.004

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2014-10-17
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
368

Kontrollnr 2581 6256 6355 4129
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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Uppdragsgivare

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86 NORRKÖPING
Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 10203425
: Christopher Roxström
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2014-10-10
W9 (Samlingsprov)
0.0-4.9 m
Joachim Westling

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2014-10-15
: 1535

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
HS-GC/MS
HS-GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
HS-GC/MS
HS-GC/MS
HS-GC/MS
HS-GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten

67.9
<3
<5
<10
<10
<10
24
<1
<1
<1
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.032
0.049
<0.03
0.039
0.12
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03

±6.79
±0.90
±1.5
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±6.0
±0.30
±0.30
±0.30
±0.0009
±0.030
±0.030
±0.030
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0098
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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Rapport Nr 14345775
Uppdragsgivare

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86 NORRKÖPING
Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 10203425
: Christopher Roxström
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2014-10-10
W9 (Samlingsprov)
0.0-4.9 m
Joachim Westling

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2014-10-15
: 1535

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004

Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn
Kvicksilver, Hg

<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3
4.7
93
13
0.28
8.4
39
28
20
35
80
0.014

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

±0.94
±19
±2.6
±0.056
±1.7
±7.8
±5.6
±4.0
±7.0
±20
±0.004

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2014-10-17
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
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Kontrollnr 2481 6452 6154 4127
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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601 86 NORRKÖPING
Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 10203425
: Christopher Roxström
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2014-10-10
W10 (Samlingsprov)
0.0-2.0 m
Joachim Westling

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2014-10-15
: 1535

Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-ISO 11465-1:1995
HS-GC/MS
HS-GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
HS-GC/MS
HS-GC/MS
HS-GC/MS
HS-GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS

Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener
TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten

90.6
<3
<5
<10
<10
<10
41
<1
<1
<1
<0.003
<0.1
<0.1
<0.1
<0.15
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.041
<0.03
0.047
0.088
<0.03
<0.03
0.036
<0.03

±9.06
±0.90
±1.5
±3.0
±3.0

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Analysresultat

±10
±0.30
±0.30
±0.30
±0.0009
±0.030
±0.030
±0.030
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0094
±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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Rapport Nr 14345776
Uppdragsgivare

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86 NORRKÖPING
Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Mark
: 10203425
: Christopher Roxström
: Mark

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provets märkning
Provtagningsdjup
Provtagare

:
:
:
:

2014-10-10
W10 (Samlingsprov)
0.0-2.0 m
Joachim Westling

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt

: 2014-10-15
: 1535

Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

GC/MS
GC/MS
GC/MS
GC/MS
Beräknad
Beräknad
Beräknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-ISO 16772-1:2004

Benso(ghi)perylen
Chrysen/Trifenylen
Dibenso(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn
Kvicksilver, Hg

<0.03
0.035
<0.03
<0.03
<0.08
<0.2
<0.3
<2.5
53
5.2
<0.20
5.6
17
14
9.7
22
43
<0.01

±0.0090
±0.0090
±0.0090
±0.0090

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Analysresultat

±0.50
±11
±1.0
±0.040
±1.1
±3.4
±2.8
±1.9
±4.4
±11
±0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2014-10-17
Rapporten har granskats och godkänts av

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
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Kontrollnr 2381 6155 6755 4021
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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Box 71
581 02 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 3
Tel: +46 10 7225000
Fax: +46 10 7225976
WSP Sverige AB
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Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se

Kontaktpersoner
Finspångs kommun:
Heidi Viinikkala, tel: 0122-850 10, e-post: heidi.viinikkala@finspang.se
WSP:
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christopher.roxstrom@wspgroup.se
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1.

Status: Slutrapport

Uppdrag

Finspångs Kommun vill översiktligt utreda de geotekniska och miljögeotekniska
förutsättningarna inom Finspångs Tekniska Verks område (fastigheten Hårstorp
1:1), Finspång Kommun, för en kommande detaljplan.
WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en geoteknisk
och en miljögeoteknisk undersökning inom ovan beskrivet område.
Denna planerings-PM redovisar översiktligt de geotekniska och miljögeotekniska
förutsättningarna och rekommendationer för planering.

2.

Syfte

Syftet med undersökningen har varit att översiktligt undersöka de geotekniska och
miljögeotekniska förhållandena inom området och ge rekommendationer för vidare
detaljplanearbete.
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Denna PM är ett planeringssunderlag och behandlar endast rekommendationer och
synpunkter för planeringsskedet.
När nivåer på eventuella anläggningar, konstruktioner och färdig markyta fastställts
samt ritningar på vald grundläggning upprättats skall en förnyad geoteknisk granskning göras för att verifiera att alla här givna geotekniska krav är beaktade av andra
projektörer. För byggskedet skall geotekniska krav och rekommendationer för bygget inarbetas i byggbeskrivningen, alternativt ska föreliggande handling omarbetas
till bygghandling.

3.

Tidigare undersökningar

Geoteknisk utredning för ny fjärrvärmeackumulatortank, fastighet Hårstorp 3:358,
Finspång Kommun, daterad 2014-06-26 med uppdragsnummer 10198275 och utförd av WSP.
Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 1990-05-14 med uppdragsnummer
3286 och utförd av Hylanders Geo-Byrå AB har funnits tillgänglig för vissa delar av
det aktuella området.

4.

Underlag för PM

Underlag utgörs av:
· Digital grundkarta - grundkarta.dwg
· Förslag till provtagning - förslag borrpunkter.pdf
· Tidigare utförd geoteknisk undersökning - hylanders text.pdf och hylander
karta.jpg (Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 1990-05-14 och utförd av Hylanders Geo-Byrå AB)
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· Ledningsritningar från www.ledningskollen.se samt Finspångs kommun
· Jordartskartan över aktuellt område, www.sgu.se

5.

Styrande dokument

Detta PM ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 med tillhörande nationell
bilaga samt Boverkets BFS 2011:10.

6.

Befintliga anläggningar

Marken inom undersökta området är idag obebyggd.
I närområdet, i angränsning till de tre befintliga, asfalterade lokalvägarna, finns flera
industri- och handelsfastigheter och befintliga byggnader och anläggningar med tillhörande ledningar i marken.
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Byggnadernas och anläggningarnas utformning, antal våningar etc. samt dess typ av
grundläggning har inte undersökts i denna utredning.

7.

Planerad byggnation

Marken är idag planlagd som naturmark och ska omarbetas till industrimark.
Planerad byggnation, nivåer på eventuella terrasser, överbyggnader och/eller färdig
markyta etc. är i skrivande stund inte fastställt.

8.
8.1

Geotekniska förhållanden
Topografi

Området utgörs av obebyggd naturmark med vegetationsytor av gräs, buskar, sly
och mindre skogspartier, en grusväg, flera större diken samt ett röjt kärr med högt
vattenstånd och enstaka träd. Längs med områdets nordvästra, norra och nordöstra
sidor har ca 5 m fyllning utlagts. Markytans nivå varierar mellan ca +44 och ca +40
på fyllningen. Naturlig marknivå varierar mellan ca +34 i nordöst till ca +39 i söder.
I närområdet finns flera industrifastigheter och 3 st asfalterade lokalvägar (Levertorpsvägen, Skäggebyvägen och Västralundsvägen). I söder förekommer det röjda
kärret och mitt på området förekommer berg i dagen.
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Status: Slutrapport

Jordlagerförhållanden

Södra området:
Jorden består överst av ca 0,6-0,8 m lera och gyttja. I den västra delen följer ca 1 m
fast friktionsjord, sannolikt fyllning.Under ytlagret förekommer upp till ca 9 m naturligt lagrad siltig lera ovan friktionsjord, sannolikt morän, på fast botten.
Stopp mot fast botten har erhållits med vikt- och slagsonderingar mellan nivåerna
+37,7 och +28,8, dvs. mellan ca 1,6 och 11 m under befintlig markyta.
Mellersta området:
I den västra delen består jorden varierande av upp till ca 2 m stenig, sandig grus och
fyllning innehållande lerig grus. Under ytlagret följer ca 0,6 m lerig gyttja ovan ca
2,4 m lera med inslag av silt på lerig morän.
Mitt på området förekommer berg i dagen.

L:\5465\10203425 - Geomiljöutredning för planarbete FTV\3_Dokument\36_PM_Rapport\10203425_PlaneringsPM Geoteknik.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

I den östra delen består jorden överst av ca 1,5 m lera med inslag av silt och västdelar ovan upp till ca 7,5 m silt med inslag av lera på siltig morän på berg.
I läge för den planerade fjärrvärmeackumulatortanken förekommer ca 3 m fyllning
innehållande grusig sand och silt samt grusig, siltig lera.
Stopp mot fast botten har erhållits med vikt- och slagsonderingar mellan nivåerna
+39,6 och +32,4, dvs. mellan ca 1,8 och 6,8 m under befintlig markyta.
Stopp mot berg har erhållits, i läge för planerad fjärvärmeackumulatortank, med
jord-bergsonderingar mellan nivåerna ca +31,2 och +30,9, dvs. ca 8 m under befintlig markyta.
Norra området:
Längst i norr förekommer ca 4 m fyllning innehållande lerig grus, lera med inslag
av silt och sand med inslag av silt, tegelrester och träflis. Under fyllningen förekommer lerig morän på fast botten.
I övriga delar av området utgörs jorden överst av ca 1-2 m varierande naturligt lagrade silt och lerskikt (leran är delvis varvig) ovan upp till ca 5 m naturligt lagrad lera
på friktionsjord, sannolikt silt och morän, på fast botten.
Stopp mot fast botten har erhållits med vikt- och slagsonderingar mellan nivåerna
+33,4 och +24,9, dvs. mellan ca 2,4 och 9,8 m under befintlig markyta.
Se tolkad planritning G-10.1-01T för orientering av områdesindelning.
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Jordens materialegenskaper

Ingen laboratorieundersökning av lerans egenskaper har utförts. Lerans egenskaper
bedöms överensstämma med egenskaperna för leran i västra delen enligt beskrivet i
tidigare utförd geoteknisk undersökning, se Översiktlig geoteknisk undersökning,
daterad 1990-05-14 och utförd av Hylanders Geo-Byrå AB.
Materialegenskaperna för den naturligt lagrade jorden är bedömda enligt AMA Anläggning 10 och redovisas nedan:
·
·
·
·
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8.4

silt med inslag av lera och växtdelar tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4
lera med inslag av silt, grus och/eller växtdelar tillhör materialtyp 5A och
tjälfarlighetsklass 4
lera tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3
siltig morän tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4

Hydrogeologiska förhållanden

Ingen hydrogeologisk undersökning har utförts. Fri vattenyta i provtagningshål observerades på nivåer mellan +39 och 35,7, dvs. mellan ca 0,1 och 2 m under befintlig markyta. Observerad vattenyta indikerar på en högt rådande grundvattennivå
inom stora delar av området.

9.

Sättningar

Undersökning av lerans kompressionsegenskaper har inte utförts. Baserat på utförda
viktsonderingar bedöms leran vara sättningsbenägen vid ökad belastning på befintlig markyta. Risk för ojämna sättningar föreligger inom området då varierande fast
respektive lös jord förekommer.

10.

Stabilitet

Släntstabiliteten för befintliga slänter (naturliga och fyllning) inom området är i dag
tillfredsställande för aktuella markförhållanden. Vid projektering av vistelseytor,
konstruktioner eller anläggningar på eller i närheten av slänterna skall kompletterande stabilitetsutredning utföras.
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11.
11.1

Miljögeotekniska förhållanden
Utförda provtagningar och analyser

Provtagning av mark har utförts med skruvprovtagning med geoteknisk borrvagn av
typ Geomachine 65 GT. Markprover har tagits var 0,5 m i naturlig jord och i befintlig fyllning vidare ned till i naturlig jord.
Jordprover har skickats för analys på ackrediterat laboratorium (ALcontrol AB i
Linköping). Prover har analyserats som samlingsprov med analyspaket M10NV
(tungmetaller med tillägg för kvicksilver (Hg)) & ORGNV (PAH (polyaromatiska
kolväten), alifater, aromater och BTEX).
För orientering av utförda provtagningspunkter, se bilagda plan- och sektionsritningar i MUR/GEO.
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Tabell 1. Sammanfattad lista av analyserade jordprover, hela analysresultat redovisas i Bilaga 1 i MUR/GEO. Halter som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning, KM, markeras med kursiv understruken stil och halter som överstiger
riktvärdet för mindre känslig markanvändning, MKM, markeras med fet stil. Enhet
mg/kg TS.
Prov, märk.

W4

W9

W10

Djup (m)

0,0-4,7

0,0-4,9

0,0-2,0

Ämne
Alifater
>C5-C8
>C8-C10
>C10-C12
>C12-C16
∑ >C5-C16
>C16-C35
Aromater
>C8-C10
>C10-C16
>C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylen
PAH (summa)
PAH L
PAH M
PAH H
Metaller
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Vanadin
Zink

Riktvärde
KM

MKM

<3
<5
<10
<10
<10
220

<3
<5
<10
<10
<10
24

<3
<5
<10
<10
<10
41

12
20
100
100
100
100

80
120
500
500
500
1000

<1
<1
<1
<0,003
<0,1
<0,1
<0,1

<1
<1
<1
<0,003
<0,1
<0,1
<0,1

<1
<1
<1
<0,003
<0,1
<0,1
<0,1

10
3
10
0,012
10
10
10

50
15
30
0,04
40
50
50

0,045
0,83
1,4

<0,03
0,12
<0,08

<0,03
0,088
<0,08

3
3
1

15
20
10

3,9
160
69
0,50
160
250
140
0,017
460
27
1400

4,7
93
13
0,28
8,4
39
28
0,014
20
35
80

<2,5
53
5,2
<0,20
5,6
17
14
<0,01
9,7
22
43

10
200
50
0,5
15
80
80
0,25
40
100
250

25
300
400
15
35
200
150
2,5
120
200
500
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Resultat av analyser

Jämförelse med riktvärden:
Vid bedömning av analysresultaten för jord har generella riktvärden för förorenad
mark, framtagna av Naturvårdsverket, använts. Riktvärdena för förorenad mark är
avsedda att användas i samband med riskbedömningar av förorenade markområden.
Värdena anger en nivå där risker för negativ påverkan på människor eller miljö inte
bedöms föreligga vid angiven markanvändning.
Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark är utarbetade för två typer av markanvändning (Naturvårdsverket, 2009):
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• KM, Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent
inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.
• MKM, Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna
antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn
och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett
avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas.
Analys av jordprov från fyllningen i norra området (W4) redovisar att halter av ämnena Alifater >C16-C35, PAH H samt bly och krom överstiger Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Analys visar även att halter
av ämnena kobolt, koppar, nickel och zink överstiger Naturvårdsverkets generella
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).
Övriga analyserade jordprover understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden
för känslig markanvändning (KM).
Prover är tagna med stora avstånd mellan varandra och avvikelser kan förekomma
mellan provtagningspunkterna inom området.

12.
12.1

Rekommendationer
Geoteknisk kategori

Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i
Geoteknisk kategori 2 (GK 2).
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Översiktliga grundläggningsrekommendationer

Grundläggningsförhållandena, för eventuella konstruktioner och/eller anläggningar,
varierar inom området.
Där lös jord (gytja och/eller lera), med större djup än ca 3 m, förekommer förordas
grundläggning ske med pålar som slås till fast botten. Alternativt förordas grundläggning ske genom kompensationsgrundläggning, dvs. jord motsvarande byggnadens/anläggningens tyngd schaktas bort och ersätts med lättfyllning tex. lättklinker
eller cellplast.
Där lös jord (gytja och/eller lera), med mindre djup än ca 3 m, förekommer ovan
naturligt lagrad friktionsjord förordas grundläggning ske med plattor och/eller plintar. Alternativt förordas grundläggning ske genom kompensationsgrundläggning.
Inom dessa områden förordas även utskiftning av den lösa jorden mot nya, tjänliga
fyllnadsmassor.
Uppfyllnader inom områdena där lös jord förekommer begränsas till 1 m. Vid större
uppfyllnader behöver någon form av kompensationsgrundläggning utföras.
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Innan grundläggning utförs schaktas fyllning, matjord och mullhaltigt jordlager
bort.

12.3

Schakt och fyllning

I mitten av området kan bergschakt (sprängning) bli aktuellt. Grundläggning sker då
ovan ett lager om minst 0,3 m bergkross.
Fyllning för byggnader/anläggningar utläggs på geotextil, bruksklass N3, på schaktbotten.
Fyllning för mindre vägar, vistelseytor etc. utläggs på geotextil, bruksklass N2, på
schaktbotten.
Under schaktning för grundläggningsarbetet ska lokal grundvattenavledning utföras.
Jorden i området innehåller silt, vilken blir flytbenägen vid nederbörd och är känslig
för frysning. Schaktslänter och schaktbotten bör skyddas mot nederbörd och frysning.
Schaktbottenbesiktning utförs av geotekniskt sakkunnig innan ny fyllning utläggs.

12.4

Grundvattensänkning

Där indikationer visar på att grundvattentrycknivån är mycket högt belägen skall här
lokal grundvattensänkning utföras innan schakt påbörjas. Sänkning görs till ca 0,5 m
under grundläggningsnivån. Detta utförs lämpligen med avledande diken eller
pumpbrunnar. Diken och/eller pumpgropar grävs på erforderligt avstånd (ca 2m)
från respektive schakt och utförs om möjligt till ca 1 m under planerad färdig
schaktbotten. I varje pumpgrop installeras en dränkbar pump.
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Omgivningspåverkan

I samband med eventuella schaktnings- och uppfyllnadsarbeten kan närliggande
byggnader och anläggningar påverkas. Innan byggnadsarbetena påbörjas bör därför
en riskanalys utföras med avseende på planerade arbeten. De restriktioner, kontrollåtgärder och gränsvärden/ som gäller med hänsyn till vibrationer och buller
skall redovisas.

13.

Utförande och kontroll

Innan grundläggningsarbetena påbörjas skall entreprenören upprätta en arbetsberedning för planerade arbeten. Alla arbeten skall bedrivas med sådan försiktighet att
befintliga ledningar och kablar samt närliggande byggnader och anläggningar inte
skadas. Arbetsberedningen skall innefatta de krav på utförande, uppföljning och
dokumentation av arbetena.
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14.

Kompletterande undersökningar

Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras innan projektering av grundkonstruktioner för byggnad och/eller anläggning kan utföras inom aktuellt område.
Erforderliga undersökningar planeras, när konstruktion/anläggning och dess läge i
plan fastställts, i samråd mellan geotekniker och konstruktör.
Kompletterande miljöprovtagningar och analyser av befintliga fyllningsmassor bör
utföras för vidare utredning av föroreningarnas omfattning samt för planering av
schakthanteringen. Provtagningsarbetets utförande och omfattning sker i samråd
mellan beställare och miljögeotekniker.
Vid projektering av vistelseytor, konstruktioner eller anläggningar på eller i närheten av slänterna skall kompletterande stabilitetsutredning utföras.

15.

Granskning

Granskning har utförts av geotekniker Christina Berglund och miljögeotekniker
Jörgen Svensson.
WSP Samhällsbyggnad
Norrköping 2014-10-24
Christopher Roxström

Christina Berglund

Jörgen Svensson

Handläggare/uppdragsledare

Granskare, geoteknik

Granskare, miljögeoteknik
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1. Verksamhetens utformning och omfattning
Finspångs Tekniska Verk (FTV) avser uppföra en bränslehall på mark som numera tillhör
fastigheten 3:358 i Finspångs kommun (tidigare Hårstorp 1:1), nära det befintliga värmeverket
som ägs av FTV. Värmeverket omfattas idag av miljötillstånd.
Verksamheten kommer att innebära hantering, lagring och omlastning av avfall och RT-flis för
förbränningsändamål. Transporter kommer att anlända till platsen och lastmaskin kommer att
användas på plats.
Lagringskapaciteten i hallen kommer att vara 1 000 m3 avfall och 200 m3 RT-flis. Hallen
kommer att hantera ett delflöde av det totala flödet av avfall som inkommer. Området kommer
att asfalteras. Se situationsplan i bilaga 1.
Befintlig väg inom området kommer att användas för transport till det planerade lagret. Vägen
kommer att flyttas.
Verksamheten kommer inte att innebära något rivningsarbete då inga byggnader finns
upprättade på marken idag.
Verksamheten omfattas inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor..
Ansökan avser
Ansökan avser ändringstillstånd av tillstånd beslutat 2002-11-11. Tillstånd enligt 9.kap
miljöbalken SFS (1998:808) till uppförande och drift av en anläggning för förbränning av avfall
på fastigheten Hårstorp 3:358 i Finspångs kommun.

2. Lokalisering
Den mark som avses användas (del av fastighet Hårstorp 1:1) har genom fastighetsreglering
överförts till fastigheten Hårstorp 3:358. En process pågår för att detaljplanera ett område där
den aktuella marken ingår.

2.1 Pågående markanvändning
På den del av marken som är tänkt att användas finns enstaka träd. Resterande mark utgörs
idag av en glesare skogsdunge som inte är en del av något större sammanhängande
skogsområde. Verksamheten skulle innebära att enstaka träd avverkas för att kunna anlägga
om vägens sträckning. Ny skog kommer inte att planteras när verksamheten är i drift.
Ingen kulturmiljö skulle påverkas av verksamheten. Inga fornlämningar finns på platsen. På
platsen finns inte heller reservat, naturvårdsområden, skyddsområden, naturminnen eller
riksintressen.
Finspångs Tekniska Verk känner inte till att platsen används för rekreation eller andra allmänna
intressen.
Marken är inte en del i ett större opåverkat område då den är omgiven av industrier. Ingen
våtmark finns på platsen och det är inte fråga om kustområde eller marin miljö.
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2.2 Översiktsplan och detaljplan
Marken är inte planlagd enligt Finspångs kommuns översiktsplan.
Idag finns ingen detaljplan upprättad för marken. Däremot ingår fastighet Hårstorp 3:358 i ett
planuppdrag.
Detaljplaneprocessen kommer att pågå parallellt med den ansökningsprocessen som startas i
och med denna handling. Planärendet kommer att omfatta mer mark än den som kommer att
behöva tas i anspråk för bränslelagret.

3. Omgivningarna
Omgivningarna kring fastigheten består av Sjömansängs återvinningscentral (FTV:s
verksamhet) samt industriområden. Se översiktskarta i bilaga 2.
Närmaste riksintresse (kulturmiljö) finna ca 700 meter från platsen.
Närmaste bostadshus är beläget ca 420 meter från den planerade verksamheten.
Området närmast verksamheten kan därmed inte bedömas som känslig.
Kumulativa miljöeffekter
På fastigheten 3:358 finns sedan tidigare ett värmeverk uppfört samt viss lagringsyta. Det finns
också en ackumulatortank inom samma fastighet. Buller från värmeverket bedöms i dagsläget
ligga under tillåtna nivåer. Därmed bedöms inte buller totalt sett, utifrån den tillförda
verksamheten utgöra något miljöproblem. Jämfört med omkringliggande industrier kommer
verksamheten att bidra till en mycket liten del av det totala bakgrundsbullret.

4. Alterntiva lösningar
Det är inte ett alternativ att fortsätta lagra avfallet i den tippficka som idag används då det med
dagens utformning förekommer att avfallsbränsle måste lagras i bränslefickorna för RT-flis,
vilket inte är förenligt med nuvarande tillstånd. Lagring av avfallsbränsle på ej avsedd plats
leder till risker för lukt, nedskräpning.
Den nya hallen är utformad för att kunna ta emot och lagra större mängder avfall än den
tippficka som används idag. Hallen är placerad intill värmeverket för att minimera interna
transporter. Närheten till pannan är en grundförutsättning för att överhuvudtaget bygga.

5. Användning av resurser
Mark tas i anspråk och bereds till verksamhetsyta och väg.
Den tilltänkta verksamheten innebär inte användning av mer resurser då avfall redan idag
hanteras och lagras. Bränsleanvändning för lastmaskin tillkommer. I övrigt nyttjas inte resurser
vid drift av verksamheten.

6. Avfall och restprodukter
Verksamheten kommer att ge upphov till ett dagvatten som främst härrör från asfalterade ytor
utanför hallen.

7. Verksamhetens miljöeffekter
Utöver de enstaka träd som avverkas vid beredning av området bedöms ingen naturmiljö bli
påverkad av verksamheten. Kommunens naturvårdssamordnare har undersökt området för en
naturvärdesbedömning 2019-05-10. Se bilaga 3. Inga särskilda naturvärden identifierades inom
den aktuella markytan. I rapporten från bedömningen uppges att det är viktigt att inte
intilliggande våtmark påverkas negativt av verksamheten.
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Avfall kommer att lagras på asfalterade ytor och ger därmed inte upphov till föroreningar i mark.
Mottagning, omlastning kommer att bedrivas dygnet runt året runt. Körning med lastmaskin kan
ge upphov till buller. Med anledningen av avstånd till närmaste bostadshus och omgivningarna
bedöms inte bullret ge upphov till störningar.
Avfall har sedan tidigare lagrats inom fastigheten, mer öppet än hanteringen i den planerade
bränsleladan. Inga klagomål om lukt har förekommit och bedöms därför inte heller förekomma
med anledning av den planerade verksamheten. Eftersom avfallet lagras i slutet utrymme antas
verksamheten inte bidra till nedskräpning i området. Även vid en yttre händelse som kraftig
storm eller översvämning hindras spridning av avfall utanför området av hallens utformning.
Området är inte särskilt utsatt eller sårbart för klimatförändringar (ej naturlig lågpunkt).
Verksamheten kommer inte att bidra till klimatpåverkan då lastmaskinen körs på HVO.
Verksamheten bedöms ge upphov till att dagvatten som uppstår på grund av den asfalterade
ytan utanför hallen. Soporna hålls torra då de lagras under tak och lakar inte ur. Hallen
konstrueras på ett sätt som gör att vatten hindras från att transporteras in i hallen eller ut till
omgivningarna. Dagvattnet bedöms ha låga halter av föroreningar då det finns få potentiella
föroreningskällor. För att minimera påverkan på slutlig recipient leds vattnet till en våtmark som
idag omhändertar lakvatten från Sjömansängs återvinningscentral. Vatten rinner mot våtmarken
idag. Underlaget är berg.

8. Skyddsåtgärder
FTV har tagit fram en riskanalys som beskriver risker samt aktuella skyddsåtgärder för att
minska sannolikheten och/eller konsekvenserna. Se bilaga 4.

9. Samrådsredogörelse
En samrådsredogörelse skickades in till Länsstyrelsen 2019-03-13. Se samrådsredogörelse i
bilaga 5. I samrådsredogörelsen har inkomna synpunkter kommenterats av FTV.

Bilagor
1. Situationsplan
2. Översiktskarta
3. Naturvärdesbedömning
4. Riskanalys
5. Samrådsredogörelse
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Kommunstyrelsen

Detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande)
Sammanfattning
Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om en
ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24). Detta för
att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts ska få vara
kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en bullerdämpande
åtgärd i ett område där Skedevivägen medför buller i viss omfattning. Detta gavs
positivt planbesked i kommunstyrelsen 2019-12-09 (KS.2019.0610).
Kommunen har föreslagit att den del av byggnadsplanen som fastigheten Byle
1:12 upptar ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvärden på tomten,
ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget för
upphävning.
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 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.
Beslut om antagande
En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige
får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en detaljplan
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen
bedömer att denna detaljplan uppfyller de båda kraven som ställs för att kunna
delegera antagandebeslutet till kommunstyrelsen. Detta skulle också ge en
snabbare och smidigare planprocess.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för, detaljplan för Byle
1:12 (Upphävande), för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11 § planoch 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
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samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av
planförslaget.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige
att besluta:
1. Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet om att anta
detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande), till kommunstyrelsen i enlighet
med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
Bilagor
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Utredning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
Expediering
Beslut ska meddelas:
Sektor Samhällsbyggnad
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Upphävande av detaljplan för
Byle 1:12
Planbeskrivning

Dnr 2020.0159
2020-05-05
Samrådshandling
Antagen 20XX-XX-XX
Laga kraft 20XX-XX-XX
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Sammanfattning
Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om
en ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24).
Detta för att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts ska få vara kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en
bullerdämpande åtgärd i ett område där Skedevivägen medför buller i viss
omfattning.
Kommunen har föreslagit att den del av detaljplanen som fastigheten Byle
1:12 upptar ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvärden på
tomten ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget
för upphävning.
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Om detaljplanen
Detaljplanens handlingar
Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:
•

Planbeskrivning (detta dokument)

•

Plankarta i storlek A2 i skala 1:2000

•

Behovsbedömning (finns på samhällsplaneringsenheten)

•

Fastighetsförteckning (finns på samhällsplaneringsenheten)

Plan- och bygglagen
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS
2010:900) enligt dess lydelse efter 1 juli 2019.
Förfarande
Upphävandet av del av detaljplan tas fram med standardförfarande.
Planprocess och skede
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.
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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 kommunfullmäktige för antagande.
Överklagande

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet satts upp
på kommunens anslagstavla. De som senast under granskningstiden 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.

Handlingar
Till planen hör följande handlingar:

• Plankarta
• Planbeskrivning
• Undersökning om betydande miljöpåverkan
• Fastighetsförteckning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att upphäva del av byggnadsplanen B24 på
fastigheten Byle 1:12 för att möjliggöra byggnationen av ett plank ut mot
vägen.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Planförslaget bedöms vara 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.1
MKN vatten
Tisnaren som är belägen ca 300 meter från området som upphävs. Tisnaren
har en god ekologisk status men dock har sjön inte en kemisk status som
kan anses vara god. Det som gör att sjön inte uppnår en god kemisk status är
kvicksilverhalten i vattnet som överskrider gränsvärdet. Samtliga vattenförekomster i Sverige anses dock överskrida detta gränsvärde. En annan anledning till att sjön inte uppnår en god kemisk status enligt MKN är de polybromerade difenyletrar som bland annat sprids till Sveriges sjöar genom atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter (försurat regn). Därmed bör
inte ett upphävande av del av detaljplanen påverka MKN negativt då det inte
är det området som upphävs som bidrar till att dessa gränsvärden överskrids.
Riksintresse
Inga riksintressen finns i området.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i de norra delarna av Finspångs kommun, längsmed
sjön Tisnaren och strax sydväst om Byle tätort.

1

Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013.
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Markägoförhållanden
Marken inom upphävandeområdet ägs av privatpersoner.

Området för upphävande markerat med rött, området är cirka 0,5 ha stort.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges
området som planlagt.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
På platsen finns i dagsläget en byggnadsplan för ett antal fastigheter där fastigheten Byle 1:12 ingår. Denna byggnadsplan har benämningen B24 (Dnr:
05-SKI-673). Delar av denna föreslås upphävas. Den del som föreslås upphävas presenteras i bilden nedan.
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Miljöbedömning
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella byggnadsplanen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan. Upphävandet är endast
av administrativ art.
Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § PBL behöver därför
inte upprättas för aktuell detaljplan.
Strandskydd
Området är inte belagt med strandskydd.
Kommunala beslut i övrigt
Den 9 december 2019 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av
kommunstyrelsen att upphäva del av detaljplan B24 (Dnr: KS.2019.0610).
Planförslaget bedöms inte strida mot kommunala riktlinjer eller
styrdokument.

Planförslag och konsekvenser
Gator och trafik
I planområdet finns ingen gata eller trafik. Dock finns det gata och väg i direkt anslutning till planområdet men ingen förändring bedöms ske utifrån
planförslaget. Den lilla vägen som närmast fastigheten är en grusväg som
används främst som en tillfartsväg. Skedevivägen som går genom Byle binder samman Södermanland med Östergötland och Finspång med Vingåker.

7
401

BYLE

1:12

Natur
I det område som föreslås upphävas finns möjligtvis miljövärden då området ligger i en trakt med mycket höga naturvärden. Dessa miljövärden bör
dock inte påverkas då de är placerade på privatpersoners fastighet och ingen
förändring planeras ske vad gäller den frågan.
Kulturmiljö
I planområdet finns inga kända fornlämningar eller annan kulturellt viktig
miljö.
Störningar och riskfrågor
Ingen negativ påverkan gällande risk och säkerhet förväntas utifrån planförslaget.
Förorenad mark

Inga kända markföroreningar finns i området.
Buller

Bullernivåer vid fasad förväntas minska av upphävandet av del av befintlig
detaljplan då det möjliggör för byggnation av plank längsmed fastighetsgränsen som fungerar som en bullerdämpande åtgärd. Från fastigheten Byle
1:12 är det ca 50 meter till Skedevivägen som har en hastighetsgräns på 50
km/h. Enligt Boverkets och Sveriges Kommuner och Landstings informationsblad ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” så kommer en ekvivalent ljudnivå att hamna på 62 dBA vid ca 5000 fordonsrörelser per dygn. Detta är
dock vid 10 meter från vägmitt medan fastigheten Byle 1:12 ligger på ca 50
meter från vägmitt. 62 dBA minus avståndet på 50 meter med en mjuk mark
mellan väg och fastighet gör att den ekvivalenta bullernivån hamnar på ca
55 dBA. På fastigheten Byle 1:12 har också ett plank uppförts vilket sänker
bullernivån ytterligare.
Teknisk försörjning
Dagvatten

Dagvattenhanteringen inom det område som upphävs kommer att i framtiden att avvattnas på samma sätt som det gör på platsen för tillfället.

Genomförande av detaljplan
Administrativa frågor

Upphävande har ingen genomförandetid, utan verkställs vid det datum beslutet vinner laga kraft.
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Organisatoriska frågor

Upphävandet handläggs med ett standardförfarande. Efter granskning upprättas ett granskningsutlåtande där framförda synpunkter redovisas och
kommenteras.
Preliminär tidplan

Tidplanen kan komma att ändras under framtagandet av upphävning av del
av B24 (Byggnadsplan 24).
Planering:
Samråd om detaljplan
Granskning av detaljplan
Detaljplan laga kraft *

Våren 2020
Hösten 2020
Vinter 2020/2021

*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.
Avtal, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor

Upphävandet av del av detaljplanen kräver inga nya fastighetsbildningsåtgärder.
Efter att planändringen vinner laga kraft kommer det område som avses
upphävas att vara planlöst.
Fastigheten som berörs av upphävandet är i privat ägo.
Ekonomiska frågor

Upphävande av byggnadsplan bekostas av privatpersoner som ansökt om
planbesked.

Deltagande i planarbetet
Tjänstemän
Kommunens tjänstemän har deltagit i arbetet.
Samhällsplaneringsenheten

Filip Ardryd
Planförfattare
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Checklista för undersökning om
betydande miljöpåverkan detaljplaner
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Datum: 2020-05-05
Dnr.: 2020.0159

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

Detaljplan för Byle 1:12

Planens syfte och
lokalisering

Planens syfte är att upphäva del av B24 för att kunna möjliggöra
byggnation av plank där det idag är prickmark.

Förhållande till andra
planer

Upphäver del av B24.

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

Rekreationsområde

X

Tyst/ostörd miljö

X

Barriäreffekter

X

Social miljö som
aktivitetsplats, träffpunkter,
föreningsliv

X

Trygghet i utemiljöer

X

Kulturmiljö

X

Bör inte ge upphov till en barriäreffekt då
det sedan tidigare funnits en granhäck på
platsen.

Trygghet kan antas öka då planket kommer
att ha bullerdämpande effekter.

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

Ytvatten (nivå, riktning,
tillgång kvalité)

X

407

Sid 5 (7)

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.

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)

Helt

Delvis





Inte
alls


Ingen förändring kommer att ske vid ett
upphävande av del av B24.

Nyttjandet av befintliga
byggnader

Ingen förändring kommer att ske vid ett
upphävande av del av B24.

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

Ingen förändring kommer att ske vid ett
upphävande av del av B24.

Fastighetsnära källsortering

Ingen förändring kommer att ske vid ett
upphävande av del av B24.

Människors möjlighet att gå
eller cykla som mest
rationella färdsätt.

Ingen förändring kommer att ske vid ett
upphävande av del av B24.

Möjlighet att nyttja odlingsbar
mark

X
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Risk för BMP

Risk för
påverkan

Sammanhängande orört
markområde.

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

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 §

X

- om totalförsvarets behov

Planen
Ger planen förutsättningar till
miljöfarlig verksamhet?

Ja

Nej

Kommentarer/ kunskapsläge

X

Kan planen reglera
miljöfarliga verksamheten?

Ger inte förutsättningar för miljöfarlig verksamhet.

Alternativ reglera skyddsåtgärder
som minimerar störning eller
påverkansnivån?

Påverkar planen
byggnadsminne, fornminne,
världsarv etc?

X
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Planen
Innebär planen
kompletteringsbebyggelse
eller förtätning av tätorten?

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

X

Ja

Kommentarer/ kunskapsläge
Upphävande av del av B24 genomförs för att
möjliggöra en kompletteringsbebyggelse i form av
ett plank.

Nej

Kommentar/kunskapsläge

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

Upprättad av:
Filip Ardryd
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Detaljplan för
Upphävande av byggnadsplan B24,
fastigheten Byle 1:12
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
FASTIGHETSFÖRTECKNING

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Byle 1:12
Birger Schlaug, Lena Rosén Schlaug, Sagoliden
102, 64394 Vingåker.

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Byle 1:7
Claes Nilsson, Byle Östergården 305, 64394
Vingåker
Byle 1:34

Claes Nilsson, Byle Östergården 305, 64394
Vingåker

Byle 1:47

Anna Kristina Margareta Molberg, Byle 101,
64394 Vingåker.

Byle 1:63

Barbro Wasborg, Skedevivägen 410, 64394
Vingåker.

Byle 1:64

Claes Nilsson, Byle Östergården 305, 64394
Vingåker.

Byle 1:65

Magnus Hägnefelt, Hagagatan 16 LGH 1201,
11348 Stockholm.
Ebba Hägnefelt, Friluftsvägen 10 LGH 1002,
18129 Lidingö.

Byle 1:66

Tomas Eriksson, Skedevivägen 418,
Lindesborg, 64394 Vingåker.

Byle 1:67

Ingemar Haglund, Byle 104, 64394 Vingåker.

Byle 2:4

Hans Erik Wallin, Byle Västergården 204,
64394 Vingåker.

Byle 2:5

Henrik Hertzberg, Elinshällsvägen 14, 18190
Lidingö.
Louise Hertzberg, Norra Agnegatan 45 LGH
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1402, 11229 Stockholm.
Byle 2:11

Eva Jonsson, Peter Jonsson, Formaregatan 2,
58737 Linköping.

Byle 2:17

Ann-Charlotte Hultman Andersson, Stora
Sjögetorp 1, 64392 Vingåker.

Byle 2:34

Nils Torbjörn Pettersson, Skedevivägen 419,
64394 Vingåker.

Byle 2:36

Finspångs kommun, 61280 Finspång.

Byle 2:37

Vivianne Lind Pousar, Jan Erik, Pousar, Kales
väg 10, 64394 Vingåker.

Byle 2:38

Sixten Karlsson, Anita Larsson, Kales väg 8,
64394 Vingåker.

Byle 2:39

Mats René Vallin Lindqvist, Elisabeth Charlotta
Vallin, Kales väg 6, 64394 Vingåker.

Byle 2:40

Rolf Lennart Olsson, Kales väg 4, 64394
Vingåker.

Byle 2:41

Mårten Olofsson, Kales väg 2, 64394 Vingåker.

Byle 2:42

Ann- Margrethe Thorin, Tisnarevägen 10, 64394
Vingåker.

Byle 2:43

Pirkko Johansson, Tisnarevägen 8, 64394
Vingåker.

Byle 2:45

Finspångs kommun, 61280 Finspång.

Byle 2:46

Finspångs kommun, 61280 Finspång.

Byle 2:47

Finspångs kommun, 61280 Finspång.

Byle 2:48

Cecilia Holmgren, Tisnarevägen 6, 64394
Vingåker.

Byle 2:49

Karin Bolander, Johan Bolander, Banvägen 8
LGH 1101, 18278 Stocksund.

Byle 2:50

Kalefjärdens fastigheter, Byle Tisnaräng 1,
64394 Vingåker.

Byle 2:51

Ann- Christine Svensson, Rolf Stefan Olsson,
Kales väg 5, 64394 Vingåker.

Byle 2:52

Finspångs kommun, 61280 Finspång.

Byle 2:53

Susanne Veronica Yvonne Vallin, Harald
Vallin, Tisnarevägen 3, 64394 Vingåker.

Byle 2:54

Helena Adasevic, Dragan Adasevic, Kales väg
3, 64394 Vingåker.

Byle 2:55

Ove Petersson, Tisnarevägen 5, 64394 Vingåker.
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Byle 2:56

Bo Olofsson, Kales väg 1, 64394 Vingåker.

Byle 2:57

Lena Söderström Björn, Tomas Björn, Kales väg
12, 64394 Vingåker.

Byle 2:58

Torgny Andersson, Gullevi Eriksson, Kales väg
14, 64394 Vingåker.

Byle 2:59

Louise Palmerud, Kales väg 16, 64394
Vingåker.

Byle 2:60

Kjell Johansson, Ann- Katrin Andersson, Kales
väg 18, 64394 Vingåker.

Byle 2:61

Mats Erik Johansson, Kales väg 20, 64394
Vingåker.

Byle 2:62

Lennart Westerlund, Nedre Torekällgatan 3,
15172 Södertälje.

Sågartorpet 1:3

Percy Nils Lennart Olsson, 64394 Vingåker.

SAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Byle S:1
Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, Byle
2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3.
Byle S:5

Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, Byle
2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3.

Byle S:7

Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, Byle
2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3.

Byle GA:3

Byle 2:37, Byle2:38, Byle 2:39, Byle 2:40, Byle
2:41, Byle 2:42, Byle 2:43, Byle 2:48, Byle
2:50, Byle 2:51, Byle 2:52, Byle 2:53, Byle
2:54, Byle 2:55, Byle 2:56, Byle 2:57, Byle
2:58, Byle 2:59, Byle 2:60, Byle 2:61.

Samhällsplaneringsenheten

Filip Ardryd
Planförfattare
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Kommunstyrelsen

Parkering Lillsjöbäcken
Sammanfattning
I investeringsplan 2020-2022 finns parkering Lillsjöbäcken angiven som ett objekt
under anslagsområde Infrastruktur.
Syftet med investeringen är att iordningställa nuvarande grusparkering vid
Lillsjöbäcken till en asfalterad parkeringsplats med målade rutor, anpassad belysning
och laddmöjlighet för elbilar. För att minska på utsläpp av tungmetaller i
Lillsjöbäcken kommer en oljeavskiljare att anläggas. Efter färdigställandet av
parkeringen kommer Finspångs kommun arrendera ut del av parkeringen till Region
Östergötland, avsedd för vårdcentrums behov. Dessa platser reserveras på den
norra delen av parkeringen mot Lillsjöbäcken medan den södra delen av
parkeringen fortsatt kommer vara en allmän parkering. Efter färdigställandet
kommer anläggningen rymma totalt 213 parkeringsplatser
Utifrån att en ombyggnad av parkeringsanläggningen har projekterats och
upphandling av entreprenaden har påbörjats föreslås att förvaltningen får i uppdrag
att avsluta påbörjad upphandling och att förvaltningen tilldelas xx mnkr för
ombyggnaden av Lillsjöbäckens parkering. För att upphandlad entreprenad ska
kunna påbörjas snarast föreslås omedelbar justering av beslut.
I investeringsplan 2020-2022 finns parkering Lillsjöbäcken angiven som ett objekt
under anslagsområde Infrastruktur. Utifrån tillgången till medel inom det aktuella
anslagsområdet föreslås att medel för ombyggnaden av parkering vid Lillsjöbäcken
finansieras genom en omföring från ramen för exploatering för boende och
näringsliv.
Förslag till beslut
1. att uppdra till sektor samhällsbyggnad att avsluta påbörjad upphandling och
genomföra en ombyggnad av parkeringen vid Lillsjöbäcken enligt framtaget
förslag
2. Att sektor samhällsbyggnad tilldelas xx mnkr för ombyggnaden av
Lillsjöbäckens parkering.
3. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta och ökade
driftkostnader efter slutredovisat projekt.
4. Att besluten anses omedelbart justerade.
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att
besluta
5. Att finansiering av investeringsbeloppet sker genom omföring från ramen
för exploatering för boende och näringsliv enligt beslut 2019-§ 173,
KS.2019.0199 till anslagsområde infrastruktur.
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Kommunstyrelsen

Bolagsstyrningsrapport 2019 FFIA
Bakgrund
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de
kommunala bolagens verksamhet på samma sätt som den har över den kommunala
verksamheten. Det innebär att kommunstyrelsen behöver följa på vilket sätt
bolagen bedriver sin verksamhet utifrån ägardirektiv, bolagsordning, övriga styrande
dokument samt aktuell lagstiftning.
Kommunallagen ställer också krav på att kommunstyrelsen i årliga beslut, ett för
varje kommunalt bolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet, så som det beskrivs i bolagsordningen, samt om verksamheten utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna som framgår av kommunallagens
kapitel 2.
Ärendet handlar primärt om det sistnämnda, att fastställa att bolaget arbetat i
enlighet med det kommunala ändamålet och i enlighet med de kommunala
befogenheterna. Ändamålsparagrafen behandlar bolagets uppdrag och
befogenhetsparagrafen att bolaget arbetat utifrån de kommunalrättsliga principerna.
I detta sammanhang handlar det i första hand om att bolaget har arbetet med det
som kallas kommunala angelägenheter, samt i enlighet med lokaliseringsprincipen,
alltså enbart verkat inom Finspångs kommun. Övriga principer, som exempelvis
självkostnads- och likställighetsprinciperna, gäller olika för bolagen beroende på
verksamhet. Verksamheterna regleras då i särskild speciallagstiftning.
FFIA har tagit fram en mall för hur bolagets verksamhet ska rapporteras.
Respektive styrelse har behandlat bolagsstyrningsrapporten och FFIA har godkänt
dotterbolagens rapporter som nu lämnas över till kommunstyrelsen för beslut. Vid
sidan av det lagstadgade kravet har FFIA, utifrån uppsiktsplikten, bett bolaget att
besvara ytterligare några frågor. Dessa ska komplettera vad som framkommer i
årsredovisningarna som också bifogas. Sammantaget ska detta ge en bild av bolagets
verksamhet och ekonomi, samt ligga till grund för kommunstyrelsens fullgörande av
sin uppsikt.
Kommentar
Rapporten visar att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda
ändamålet och i enlighet med de kommunala befogenheterna, varför
kommunstyrelsen föreslås fastställa denna uppföljning. Vid sidan av detta visar
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rapporten på att arbetet med internkontroll kan utvecklas, samt att utvärdering av
VD och styrelse behöver ske på ett mer systematiskt sätt utifrån vad som framgår
av aktiebolagslagen och det generella ägardirektivet. I övrigt finns inga synpunkter,
men kommunstyrelsen poängterar vikten av att bolaget fortsätter sitt arbete
avseende ledning, styrning och utveckling till gagn för hela kommunens utveckling
och de tillväxtpolitiska målsättningarna.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med det
kommunala ändamålet och i enlighet med de kommunala befogenheterna
2. Att godkänna bolagsstyrningsrapporten
3. Att ta årsredovisningen till protokollet
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Bolagsstyrningsrapport 2019 - FFIA
Beskriv hur bolaget uppfyllt ändamålsparagrafen i bolagsordningen.
Bolagets syfte är att åstadkomma en samordning mellan dotterbolagen till gagn för ett optimalt
resursutnyttjande. Därtill har bolaget till ändamål att marknadsföra Finspångs kommun samt
främja näringslivets utveckling inom Finspångs kommun. FFIA arbetar med ovanstående uppdrag genom i första hand ordförandeträffar samt VD-träffar där gemensamma angelägenheter
diskuteras. Vid VD-träffarna deltar också kommundirektör i syfte att säkra samordning och information mellan bolagen och kommunen. I operativa projekt som är gemensamma mellan
kommun och bolag samordnas uppdraget mellan kommunens sektorer och bolagets representanter i respektive uppdrag. Bolaget håller också uppsikt över att dotterbolagen följer sina respektive bolagsordningar och ägardirektiv avseende ändamålsparagraferna.
Beskriv hur bolaget iakttagit de kommunala befogenheterna. Redogör för ev. undantag i
speciallagstiftning.
De kommunala befogenheterna framgår av kommunallagens kapitel 2. FFIA verkar i enlighet
med dessa genom att iaktta lokaliseringsprincipen. Detsamma gäller koncernen som innebär att
verksamheterna enbart bedrivs inom Finspång kommun. Undantag från lokaliseringsprincipen
finns i speciallagstiftning för delar av FTV:s verksamhet. I övrigt bedrivs FFIA:s verksamhet
som en kommunal angelägenhet utifrån befogenheten att allmänt kunna främja näringslivet i
kommunen. I FFIA:s fall att rör det sig om att hyra ut lokaler för näringslivets ändamål. Hyressättning sker i enlighet med marknadsmässiga principer.
Redogör för hur bolaget arbetet med att implementera såväl det generella som specifika
ägardirektivet.
Ägardirektiven diskuteras i samband med ordförande- och VD-träffar. Under det senaste året har
dessutom samtliga specifika ägardirektiv samt reviderats. Beredning av dessa ärenden har skett
gemensamt mellan FFIA och respektive dotterbolag.
Beskriv hur bolaget medverkar till att uppfylla kommunens vision och mål i budget och
strategisk plan.
Även här finns frågorna med på agendan vid ordförande- och VD-träffar. Koncernen har också
under året arbetat med att ta fram en hållbarhetsrapport som utgår från kraven i årsredovisningslagen. Arbetet knyter an till Agenda 20130 och de globala målen för hållbarhet. Rapporten beräknas vara klar i juni 2020. Vid sidan av detta har VD-gruppen börjat titta på hur styrningen av
bolagen på ett bättre sätt ska knyta an till kommunens strategiska plan. Arbetet kommer att bedrivas under 2020 och i samband med att det generella ägardirektivet revideras. Ambitionen är att
få en tydligare koppling mellan kommunens och bolagens strategiska planer.
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Beskriv eventuella risker i verksamheten. (finansiella, miljömässiga, sociala, andra)
FFIA:s risker är i mångt och mycket finansiella. Bolaget är i sin löpande verksamhet underfinansierad vilket i första hand beror på stora vakanta lokalytor i Rejmyre, samt en för låg hyra för
kommunens arbetsmarknadsenhet. Vid sidan av detta behöver finansieringen för koncernledning
ses över. Som en följd av detta påverkas således bolagets likviditet. Miljömässigt ligger riskerna
i Rejmyre då bolagets fastigheter ligger på det gamla glasbruksområdet. Där har dock kommunen gjort ett åtagande gällande en huvudstudie. Arbetet med denna håller på att startas upp under
våren.
Har bolaget genomfört utvärdering av styrelsen och verkställande direktören utifrån vad
som framkommer i det generella ägardirektivet?
Någon särskild utvärdering har ännu inte genomförts.
Hur arbetar bolaget med internkontroll. Finns aktuell internkontrollplan?
I dagsläget finns inte någon fastställd internkontrollplan, men den är under framtagande. Revisorerna har dock vid sin granskning inte funnit några brister i den interna kontrollen.
Beskriv hur bolaget arbetar med lagen om offentlig upphandling (nya upphandlingar, ramavtal, upphandlinsrisker)
Bolaget följer den policy som gäller för kommunen. För FFIA:s del handlar det om ramavtal
med aktörer inom fastighet, som tidigare har hanterats av Vallonbygden och som nu följt med
över till den kommunala fastighetsavdelningen. I framtiden behöver dock FIFA:s roll som upphandlande myndighet tydliggöras i avtalen.
Beskriv hur bolaget arbetar med dataskyddsförordningen, GDPR.
Dataskyddsombud är utsett. Under året har inga incidenter rapporterats. Uppföljning av GDPR
ska arbetas in i internkontrollplanen.
Övrigt
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Kommunstyrelsen

Bolagsstyrningsrapport 2019: Finspångs Tekniska Verk
AB
Bakgrund
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de
kommunala bolagens verksamhet på samma sätt som den har över den kommunala
verksamheten. Det innebär att kommunstyrelsen behöver följa på vilket sätt
bolagen bedriver sin verksamhet utifrån ägardirektiv, bolagsordning, övriga styrande
dokument samt aktuell lagstiftning.
Kommunallagen ställer också krav på att kommunstyrelsen i årliga beslut, ett för
varje kommunalt bolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet, så som det beskrivs i bolagsordningen, samt om verksamheten utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna som framgår av kommunallagens
kapitel 2.
Ärendet handlar primärt om det sistnämnda, att fastställa att bolaget arbetat i
enlighet med det kommunala ändamålet och i enlighet med de kommunala
befogenheterna. Ändamålsparagrafen behandlar bolagets uppdrag och
befogenhetsparagrafen att bolaget arbetat utifrån de kommunalrättsliga principerna.
I detta sammanhang handlar det i första hand om att bolaget har arbetet med det
som kallas kommunala angelägenheter, samt i enlighet med lokaliseringsprincipen,
alltså enbart verkat inom Finspångs kommun. Övriga principer, som exempelvis
självkostnads- och likställighetsprinciperna, gäller olika för bolagen beroende på
verksamhet. Verksamheterna regleras då i särskild speciallagstiftning.
FFIA har tagit fram en mall för hur bolagets verksamhet ska rapporteras.
Respektive styrelse har behandlat bolagsstyrningsrapporten och FFIA har godkänt
dotterbolagens rapporter som nu lämnas över till kommunstyrelsen för beslut. Vid
sidan av det lagstadgade kravet har FFIA, utifrån uppsiktsplikten, bett bolaget att
besvara ytterligare några frågor. Dessa ska komplettera vad som framkommer i
årsredovisningarna som också bifogas. Sammantaget ska detta ge en bild av bolagets
verksamhet och ekonomi, samt ligga till grund för kommunstyrelsens fullgörande av
sin uppsikt.
Kommentar
Rapporten visar att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda
ändamålet och i enlighet med de kommunala befogenheterna, varför
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kommunstyrelsen föreslås fastställa denna uppföljning. Vid sidan av detta visar
rapporten på att arbetet med internkontroll kan utvecklas, samt att utvärdering av
VD och styrelse behöver ske på ett mer systematiskt sätt utifrån vad som framgår
av aktiebolagslagen och det generella ägardirektivet. I övrigt finns inga synpunkter,
men kommunstyrelsen poängterar vikten av att bolaget fortsätter sitt arbete
avseende ledning, styrning och utveckling till gagn för hela kommunens utveckling
och de tillväxtpolitiska målsättningarna.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med det
kommunala ändamålet och i enlighet med de kommunala befogenheterna
2. Att godkänna bolagsstyrningsrapporten
3. Att ta årsredovisningen till protokollet
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Finspångs Tekniska Verk AB
556045-8811

Årsredovisning
för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för Finspångs Tekniska Verk AB avger härmed följande
årsredovisning.
Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper m.m.
Noter
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Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
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Finspångs Tekniska Verk AB
556045-8811

Förvaltningsberättelse
Allmänt om Verksamheten
Finspångs Tekniska verk AB (FTV alt Bolaget) ägs i sin helhet av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) som är
moderbolag till samtliga Finspångs kommunala bolag. FFIA ägs till sin helhet av Finspångs Kommun. Under FFIA ligger även
Vallonbygden AB och Finspångs stadsnät Finet AB.
Bolaget, som bildades år 2000, bedriver sina verksamheter inom Finspångs kommuns gränser.
Bolaget har sex olika tillstånd för att bedriva sin verksamhet.
•Produktion av hetvatten (Länsstyrelsen 1998)
•Driva avloppsreningsverket Axsäter (Länsstyrelsen 2012)
•Driva deponi (Länsstyrelsen 1995)
•Förbränning av avfall (Länsstyrelsen 2002)
•Mellanlagring av avfall för förbränning (Länsstyrelsen 2002).
•Hantering av avfall vid Sjömansängs avfallsanläggning (Länsstyrelsen 2008)
Anmälningsplikt föreligger för avloppsreningsverken i Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors och Byle. Vattenverken Bleken,
Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors, Byle är godkända enligt Livsmedelslagen (Bygg- och Miljönämnden 2003).

Enligt ägardirektiv ska bolaget:
• Enligt sin bolagsordning ha till föremål för sin verksamhet att inom Finspångs kommun dels ombesörja taxe- och
avgiftsfinansierad kommunalteknisk verksamhet med mera, dels förvalta kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga
platser. Bolaget skall även producera, distribuera och försälja fjärrvärme.
Bolagets uppdrag är;
•Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Finspång till en attraktiv kommun att bo i och att driva
näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet
och till konkurrenskraftiga villkor.
•Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala
aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.
•Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.
Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning.
•Finspångs Tekniska Verk har kommunens uppdrag att ansvara för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av
hushållsavfall.
•Finspångs Tekniska Verk har kommunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
och därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
•Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga
platser. Bolaget skall även ombesörja beslutade anläggningsarbeten. Verksamheten skall bedrivas enligt de mål som styrelsen
fastställer.
•Bolaget skall bedriva elhandel.
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Vision
”Förnyelsebar energi och optimal infrastruktur för ett hållbart samhälle”
Affärsidé
Finspångs Tekniska Verk erbjuder kunderna i Finspångs kommun ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar på
behovet av energi, vatten, avlopp, avfallshantering och infrastruktur.
Styrning
Ägaren nominerar ledamöter och suppleanter i styrelsen. Styrelsen utses av kommunfullmäktige varje år för tiden från
årsstämman ena året till årsstämman året därpå. I bolagsordningen regleras vilka frågor som skall föras till ägaren för
godkännande.
Verkställande Direktören (VD) svarar för den löpande förvaltningen och bolagets organisation. VD skall följa de riktlinjer och
anvisningar som styrelsen meddelar. Det åligger vidare VD att sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med
lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt samt att bevaka att den inom bolaget bedrivna verksamheten är
förenlig med bolagsordningen. Uppgiften innefattar rätt att besluta i alla frågor rörande bolagets angelägenheter.
Styrelsen skall hålla minst sex sammanträden per år varav ett skall ägnas framtidsfrågor. Agendan styrs dels av
verksamhetsaktuella frågor dels av en fast agenda rörande ekonomi-, verksamhets- och personalfrågor.

Ekonomi
Bokslutet för 2019 visar ett resultat efter finansiella poster på 13,9 mkr. Finspångs Tekniska har under året startat upp
Elhandelsverksamhet, något som under uppstartsåret påverkat företagets resultat negativt. Energiverksamheten gör ett bra
resultat i nivå med tidigare år och avfallsverksamhet gör ett överskott även i år. VA verksamheten gör ett stort underskott vilket
gör att företagets fordran på VA-kollektivet ökat rejält. Investeringarna har under året legat på en nivå som är för företaget
något högre än normalt. Räntenivån har varit gynnsam.
VA verksamhetens resultat uppgår till -6,1 mkr Affärsområdet tillämpar självkostnadsprincipen. Årets underskott har bokats
som en fordran mot VA-kollektivet. Totalt har företaget nu en fordran på VA-kollektivet som vid utgången av 2019 till uppgår till
-6,9 mkr. Taxan för vatten- och avlopp höjdes 2019 med 4,5 %. En stor minskning av förbrukningen av vatten har påverkat
intäkterna med ca 2,5 mkr jämfört med förväntat utfall för året. Kostnaderna för underhåll av företagets anläggningar har
också varit högre än förväntat. Företaget ser fortsatt ett stort behov av satsningar i form av reinvesteringar i anläggningar. Dels
med hänsyn till behovet i befintliga anläggningarna men också med hänsyn till de planer som finns gällande tillväxt inom
Finspångs kommun. Behovet av underhållsinsatser och underhåll av både ledningsnät och anläggningar vilket kommer att
medföra fortsatta taxehöjningar.

Omsättning och resultat VA verksamhet
Tkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2019
53 425
-45 950
-10 660
-2 875
-6 060

2018
65 151
- 50 778
-10 097
-6 121
-1 845
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Avfalls resultat uppgår till 2,1 mkr. Affärsområdet tillämpar självkostnadsprincipen. Årets vinst bokas som en ökning av skulden
till avfalls-kollektivet. Den totala skulden till avfall-kollektivet uppgår vid utgången av 2019 till 6,9 mkr. Taxan för renhållning
justerades inte under 2019. Under året har etapp två i sluttäckningen av deponin genomförts till en kostnad på 3,9 mkr.
Omsättning och resultat Avfall
Tkr
Intäkter
Kostnader
Avsättning deponi
Avskrivningar
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2019
22 903
-23 127
3 191
-735
-122
2 110

2018
22 743
-18 307
57
-733
-155
3 605

Bolagets genomsnittliga räntekostnader var under 2019 2,0%. Amortering av 10 mkr har gjorts under året. Upptagna lån
uppgår till 310 mkr, av lånen är 19 % (19 %) exponerade för rörlig ränta.
Totalt under året har Finspångs Tekniska Verk investerat 51,7 mkr, vilket för bolaget är högre än de senaste åren. Vid
årsskiftet fanns pågående projekt på 16,1 mkr.
Större investeringar 2019:
•Fjärrvärme anläggningar
•Fjärrvärme ledningsnät
•VA ledningsnät
•VA Bleken vattenverk
•VA Axsäters reningsverk
•Entreprenad
•Gatubelysning

7,6 mkr
2,5 mkr
11,1 mkr
12,4 mkr
13,9 mkr
1,7 mkr
1,8 mkr

4 (19)
456

Finspångs Tekniska Verk AB
556045-8811

Miljö
FTV bedriver sex tillståndspliktiga verksamheter och en anmälningspliktig verksamhet. Både tillstånden och anmälningsplikten
innefattas av flera verksamheter. Miljöpåverkande är främst värmeproduktionen som sker i en avfallspanna, Spillvärme
återvinningsanläggning, en biopanna eldad med flis, en biooljepanna och två oljeeldade reservpannor.
Under våren 2016 färdigställdes en ackumulatortank för fjärrvärme. Den har trimmats in och bidragit till en jämnare belastning
på pannorna. Det har avsevärt minskat fossiloljeförbrukningen då företaget inte längre använder fossiloljepannor för att
reglera lasten. Under senare delen av 2019 konverterades oljepannorna till biooljepannor. Förutom två reservpannor är nu
fjärrvärmeproduktionen fossiloljefri. Omhändertagandet av flygaskan från avfallspannan som klassas som farligt avfall sker via
ett långsiktigt avtal och skickas till Norge för deponering i ett kalkbrott på ön Langoya.
Axsäters avloppsreningsverk översteg sitt utsläppsvillkor för totalfosfor (Ptot) i juli månad och för kväve (Ntot) för kvartal 2.
Årsmedelvärdet för kväve ligger dock med god marginal under villkoret. I övrigt har avloppsreningsverken klarat sina
utsläppsvillkor.
Sluttäckningsarbetet av den gamla deponin har fortsatt med etapp 2 som blev klar under hösten. Rutinen är väl fungerande
för miljöbilsturer då man åker runt till återvinningsstationerna på landsbygden enligt ett förutbestämt schema och samlar in
farligt avfall från allmänheten. Under året har vi tillsammans med kommunen arrangerat skräpplockardagarna i Finspångs i
samarbete Håll Sverige Rent. Fantastiskt glädjande var att Finspångs Kommun utsågs till vinnare i den rikstäckande tävling
som Håll Sverige rent arrangerade. Vi har installerat solceller på Sjömansäng.
Nät/Teknik avdelningen bidrar på olika sätt till miljöarbetet i samtliga bolagets kärnverksamheter. I miljöarbetet ingår även drift
av företagets olika ledningssystem. Vid verksamhetens fordonsförnyelse och vid transportupphandlingar så ställs systematiska
krav kring miljöinriktade bränslen. Med anledning av en under 2018 stängd publik tankstation så har företaget under 2019
etablerat en egen ”inhyrd”tankstation för miljöbränsle avsedd både för Finspångs Tekniskas avtalade leverantörer samt våra
egna entreprenadfordon.

Marknad/Försäljning
Företaget har under 2019 gjort en satsning på marknad och försäljning. Vi har startat upp elhandel vår marknadsansvarige
har besökt en mängd företag samt deltagit på olika event för att möte invånarna och våra kunder i Finspång. Vi har påbörjat
ett arbete för att öka affärsmässigheten i vår verksamhet för att utveckla den verksamhet vi har och öka försäljningen inom
framförallt fjärrvärme och el.
Strategiska möjligheter och risker
Olika riskfaktorer har identifierats och dess påverkan på företagets resultat och soliditet värderats. Riskhanteringsrutiner för
inköp av el och utsläppsrätter har upprättats medan övriga bränslen handlas på årsvisa kontrakt. Priserna på
förbränningstjänsten av hushållsavfall har legat omkring 400 sek/ton.
Utöver den lokala leveransen av hushållsavfall så måste företaget anskaffa bränslen (avfall) på marknaden. Vår panna
fungerar optimalt med ett fuktigt fettrikt hushållsavfall. Här finns en del problem med att få rätt avfall. En allt större utsortering
av matavfall och lagkrav som kommer i Sverige 2021 gör att vi nu tittar på alternativ för en effektiv förbränning även i framtiden.
På avfallssidan har ett leverantörsbyte skett inför 2020. Det finns en risk på marknaden för olika typer av bränslen. Det ses nu
över för att säkra upp produktionen framåt med olika alternativa lösningar för att minska beroendet av ett enskilt bränsleslag.

Försäljningsvolymen på värmesidan är framförallt avhängigt vädret/temperaturen (vid oförändrat antal kunder), varför höjd för
vädersvängningar skall kunna tas över tid. Det är dock de kallaste vinterdagarna som driver den dyraste värmeproduktionen.
Ett jämnt kallt klimat gynnar produktionsvolymen och driver inte produktionskostnaderna. På så vis ökar försäljningen och
skapar lönsamhet. Det viktigaste under vinterhalvåret är tillgängligheten av vår baslast produktion. Det förutsätter ett gott
förebyggande underhåll. Samtidigt måste alltid utgifterna kunna motiveras och ambition är att alltid vara konkurrenskraftiga
mot alternativa uppvärmningsformer.
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Risken för leveransavbrott har värderats i samband med bedömningar runt risk- och krishanteringsrutiner. Det finns en
maxkapacitet som klarar uppdraget att leverera ner till en utomhustemperatur på -20 grader. Under en normal vinter så klaras
leveranserna baserat på den installerade basen och har dessutom en reservkapacitet på 20 MW. Spetslasten baseras i
huvudsak på en biooljepanna. Restvärmeanläggningen för att ta tillvara industriell spillvärme ger vid produktion ett tillskott på
upp till 7 MW, vilket också ökar redundansen i fjärrvärmenätet.
Sedan april 2016 finns en ackumulatortanken i drift. Möjligheten att använda ackumulatorn gör att pannorna kan köras med
en jämnare last. Det bidrar till bättre miljövärden, lägre produktionskostnad, ett minskat slitage på pannorna samt en förbättrad
arbetsmiljö för driftspersonalen. Förutom att reducera toppar och dalar i fjärrvärmeproduktionen skapar tanken även en
trygghet genom ökad leveranssäkerhet vid eventuella driftstopp i produktionen.
För att möta framtidens kvalitets- och miljökrav tillsammans med förändringar i klimat och ett ambitiöst befolkningsmål innebär
att VA-anläggningarna måste förnyas. Detta gäller framförallt de största anläggningarna Axsäters avloppsreningsverk och
Blekens vattenverk. Utredningar som rör kapacitetsökning och kvalitetsförbättring pågår för båda anläggningarna. Varma
somrar och snö- och regnfattiga vintrar gör att nivåer i råvattentäkterna är lägre än normalt. Utredningar för att hitta fler
vattentäkter pågår för att säkra vattentillgången.
En strategisk inriktning blir dessutom att identifiera spetskompetens och öka samarbetet med utvalda partners/leverantörer.
På det viset ska verksamheten förbättra kvaliteten, flexibiliteten och kompetensen.
Framtida utveckling
För vår framtida utveckling ser vi stora möjligheter, främst inom energiområdet. Framför allt, genom att fortsatt bygga ut
fjärrvärmen på ett lönsamt sätt, dvs förtätning av befintligt nät, men även genom andra tjänster för att stötta vår
kärnverksamhet och våra kunder. En satsning på olika former av tjänster inom energiområdet kommer att påbörjas under
2020.
VA-anläggningarna har överlag stora underhållsbehov. Högre kvalitets- och miljökrav tillsammans med förändringar i
råvattentäkt och klimat gör att anläggningarna måste utvecklas. Förnyelsetakten behöver ökas. Både vatten- och
avloppsverksamheten kommer att genomföra flera stora investeringsprojekt under kommande år med fokus på kvalitet,
driftsäkerhet och miljö. Långsiktiga handlingsplaner finns för att minimera energi- och kemikalieförbrukning. Fokus råder på en
högre automatiseringsgrad för att kunna styra processerna optimalt. Studier pågår som rör kapacitetsökning och
kvalitetsförbättring i anläggningarna. Säkerhetsfrågan är och kommmer att vara oerhört viktig för verksamheten. Förbättringar i
den yttre fysiska säkerheten och IT säkerheten är ständigt pågående och beredskapen för oväntade händelser kommer att
stärkas.
Regeringen beslutade att Sveriges kommuner från och med 1 januari 2021 ska erbjuda ett system för insamling av matavfall.
Det har samtidigt antagits ett nytt direktiv kring insamling av förpackningar. FTV har under 2019 arbetat med båda dessa
frågor och kommer under 2020 förbereda för ett insamlingssystem av matavfall som kommer träda i kraft 1 januari 2021. När
det gäller insamlingssystemet är inte alla frågor lösta och först under 2020 väntas konkreta förslag på hur insamlingssystemet
kommer att se ut.
Nät/Teknik verksamheten har senaste åren rekryterat skickliga medarbetare, men det finns en utmaning i att fortsätta stärka
kompetensen inom VA och fjärrvärme. Vi har under året intensifierat det förebyggande arbete med underhåll och förnyelse av
VA-ledningsnätet. Det är ett arbete som ytterligare måste stärkas under kommande år.
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Finansiering
All upplåning sker via kommunen. Lånen löper med olika löptider. Vi förfogar också över en checkkredit.

Finansiella mål
Mål

Mått

2019

Stabilitet:

20 % soliditet Soliditet i bolaget

Resultat:

23,3 msek

Rörelseresultat

20,5 msek

18%

Resultat:

15,6 msek

Resultat efter finansiella poster

13,9 msek

God avkastning:

18,8 %

Avkastning på justerat eget kapital

16,0%

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Stig Andersson
Hugo Andersson
Thomas Larsson
Leif Johannesson

VD

Mikael Andersson

Revisor
Huvudansvarig revisor:

Ernst & Young AB
Peter von Knorring

Auktoriserad revisor

Lekmannarevisor

Lars-Eric Ramlöv
Lars Gustafsson

utsedd av Finspångs Kommun
”

Flerårsöversikt
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

Förändring av eget kapital

2019
202 101
13 876
10%
16%
474 398
18%
59

Suppleanter
Tommy Jacobson
Stefan Ackeryd
Kristina Carlsson
Cecilia Svärd
Börje Axelsson

2018
190 341
15 411
11%
22%
487 490
16%
56

2017
183 362
21 761
16%
34%
480 265
13%
52

2016
172 121
15 060
14%
31%
455 648
11%
49

2015
165 587
6 426
10%
16%
443 204
8%
45

Aktiekapita
l Reservfond

Balanserad
resultat

Årets resultat

Totalt

3 055
-3 055
-8
-8

51 603
0
-8
51 595

Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition beslutad på ordinarie bolagstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

25 000

501

23 047
3 055

25 000

501

26 102

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Årets resultat
disponeras så att
i ny räkning överföres

26 102 447
-7 846
26 094 601
26 094 601
26 094 601
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Resultaträkning
Not
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

202 101
4 562
922
207 585

190 341
3 880
12 082
206 303

-59 174
-55 436
-40 439
-32 046
-187 095
20 490

-51 053
-61 310
-39 618
-31 727
-183 708
22 595

6
7

54
-6 668
-6 614
13 876

129
-7 313
-7 184
15 411

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

8

-13 863
13

-11 600
3 811

Skatt på årets resultat
Årets resultat

9

-21
-8

-756
3 055

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

1, 5

2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31

2, 3, 18
4
5

Resultat efter finansiella poster
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Balansräkning
TILLGÅNGAR

Not

2019-12-31

2018-12-31

10
11
12

31 594
371 687
5 750
409 031

31 297
354 294
3 782
389 373

409 031

389 373

3 733
3 733

3 938
3 938

30 378
25 390
2 909
1 511
2 724
62 912

35 385
44 521
10 816
1 779
1 676
94 177

0
66 645

2
98 117

475 676

487 490

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos kommun
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

13
14
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Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Not

2019-12-31

2018-12-31

15

25 000
501
25 501

25 000
501
25 501

26 102
-8
26 094
51 595

23 047
3 055
26 102
51 603

44 299

31 236

45
943
21 993
22 981

45
923
29 134
30 102

310 160
310 160

320 160
320 160

24 601
0
1 845
20 195
46 641

22 432
2 539
6 023
23 395
54 389

475 676

487 490

16

Obeskattade reserver

17

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

18

Långfristiga skulder
Skulder till kommun
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19

21

10 (19)
462

Finspångs Tekniska Verk AB
556045-8811

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Förlust vid utrangering av inventarier
Avsättning

Not

2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31
20 490

22 595

32 046
0
-7 121
45 415

31 720
6
1 823
56 144

54
-6 668
-21
38 780

128
-7 313
-817
48 142

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

205
31 264
-7 747
62 502

-1 430
-655
7 809
53 866

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Lämnat koncernbidrag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-51 704
0
-800
-52 504

-37 194
325
-1 000
-37 869

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-10 000
-10 000

-16 000
-16 000

-2
2
0

-3
5
2

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

22
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:154) och BFNAR 2012:1.
Koncerntillhörighet
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Finspångs Förvaltnings- och
Industrihus AB (org.nr. 556012-6228) med säte i Finspång.
Moderföretaget för hela koncernen är Finspångs kommun (org.nr. 212000-0423).
VÄRDERINGSPRINCIPER
Intäkter
Intäkter redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkter till
nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade
rabatter.
Anslutningsavgifter för fjärrvärme och fjärrkyla redovisas som intäkt i resultaträkningen med hela beloppet.
Erhållna anslutningsavgifter för vatten- och avlopp periodiseras och intäktsredovisas över underliggande tillgångs
nyttjandeperiod enligt gällande rekommendationer.
Skuld för överuttag från taxekollektivet
Bolagets affärsområden avseende avfall samt vatten och avlopp är så kallad monopolverksamhet som ska tillämpa
självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkter maximalt ska redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga
kostnader. Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett
överuttag kan fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna i form av framtida underskott.
Avsättning för återställande av deponi
Posten avser medel för framtida återställande av deponin. Enligt tidigare beslut från länsstyrelsen skulle deponin vara sluttäckt
2027. Avsättningen har beräknats till nuvärdet av framtida utgifter enligt plan för återställandet.
Aktiverat arbete
Posten avser nedlagd arbetstid som är prissatt enligt självkostnadsprincipen.
I förekommande fall material enligt prislista.
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehovet. Har tillgången ett
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåerna där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererade enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning
av om återföring bör göras.
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Varulager
Varulagren värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Redovisning av leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Se vidare not 3.
Ersättning till anställda
Ersättning till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner).
Redovisningen sker i takt med intjänandet.
Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas
som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företagets övriga planer
klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i
BFNAR 2012:1. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika
nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader, markanläggningar
Fjärrvärmekulvert
Vatten/avloppsledningar
Pannor, elfilter
Pumpstationer
Tekniska anläggningar (VA)
Maskiner värmeverket
Fjärrvärmepumpar, brännare, oljepanna
Traverser
Slitdelar värmeverk
Maskiner och inventarier

10-40 år
33 år
40-50 år
20 år
20 år
10-20 år
15 år
10 år
7 år
5-10 år
5-10 år

Fordringar, skulder
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört inoch utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats, samt underkonto till koncernen
och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel.
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
Energi
Vatten/avlopp
Avfall
Teknik

2019
97 428
57 461
24 141
23 071
202 101

2018
96 162
50 825
23 508
19 847
190 342

2019

2018

69
88
157

86
0
86

2019
292

2018
278

142
296
0

189
235
0

Not 2 Arvode till revisorer
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Annan revisionsverksamhet

Not 3. Operationella leasingavtal
Kostnadsförda leasingavgifter avseende
operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter avseende ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 1-5 år
Ska betalas senare än 5 år

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:
Tre bilar med Santander Consumer Bank, en med slutdatum 2021-09-01 och två med slutdatum 2022-01-29.

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

2019
50
9
59

2018
46
10
56

2019

2018

743
26 850
27 593

2 494
24 171
26 665

335
1 406
9 388
11 129

309
2 746
8 575
11 630

Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen

2019-12-31

2018-12-31

0%
100%

0%
100%

17%

0%

83%

100%

2019

2018

2%

2%

31%

28%

2019
0
54
54

2018
0
129
129

2019
6 657
11
6 668

2018
7 309
4
7 313

2019
800

2018
1 000

13 063
13 863

10 600
11 600

2019
1
20
21

2018
817
-61
756

0%

21%

0

3 811

0

838

0
1
20
0
21

24
0
-45
-61
756

0,0%

21,0%

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader

Not 8 Bokslutsdispositioner
Lämnat koncernbidrag
Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan

Not 9 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Redovisad skatt
Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats (22 %):
Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till föregånde år
Förändring uppskjuten skatt
Ändrad skattesats
Redovisad skatt
Årets skattekostnad i %
Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2018 22,0 % och för år 2019 21,4%.
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Not 10 Byggnader och mark
2019-12-31

2018-12-31

55 854
1 474
1 003
58 331

55 429
383
42
55 854

-24 557
-2 180
-26 737

-22 593
-1 964
-24 557

31 594

31 297

2019-12-31

2018-12-31

707 628
35 787
0
16 472
759 887

708 438
14 922
-18 575
2 843
707 628

-375 288
0
-29 055
-404 343

-364 588
18 369
-29 069
-375 288

Pågående investeringar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Omklassificeringar
Utgående redovisat värde

21 953
11 895
-17 705
16 143

6 937
18 740
-3 724
21 953

Utgående redovisat värde

371 687

354 293

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

Bidrag som reducerat anskaffningsvärdena uppgår till 7 455 tkr
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

8 257
2 248
0
230
10 735

12 465
3 160
-8 083
715
8 257

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-4 475
0
-510
-4 985

-11 859
8 083
-699
-4 475

5 750

3 782

2019-12-31
1 125
993
606
2 724

2018-12-31
139
1 081
456
1 676

2019-12-31
0
0

2018-12-31
2
2

Utgående redovisat värde

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga förutbetalda kostnader

Not 14 Kassa
Kassamedel

Bolagets tillgångar avseende likvida medel finns på ett underkonto till kommunens koncernkonto i Swedbank och ingår i vår
balansräkning under posten "Fordran hos kommun". Likvida medel tillhörande Finspångs Tekniska Verk AB och ingående i
internbanken var vid årsskiftet 19 929 tkr (40 754 tkr).

Not 15 Antal aktier
Aktier

2019-12-31 2018-12-31
Kvotvärde
Kvotvärde
1 000
1 000

2019-12-31
Antal
25 000

2018-12-31
Antal
25 000

Not 16 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till vinstdisposition

Styrelsen förslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets resultat
disponeras så att
i ny räkning överföres

Not 17 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

26 102 447
-7 846
26 094 601

2019-12-31
44 299
44 299

2018-12-31
31 236
31 236
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Not 18 Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser
Belopp vid årets ingång
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Uppskjuten skatteskuld avser temporär skillnad för byggnader.
Se även not 8 Skatt på årets resultat.
Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Specifikation övriga avsättningar
Skuld till VA-kollektivet
Skuld till Avfalls-kollektivet
Avsättning för återställande av deponi

2019-12-31

2018-12-31

45
45

45
45

923
20
943

984
-61
923

29 134
-7 141
21 993

27 311
1 823
29 134

-6 895
6 893
21 995
21 993

-835
4 783
25 186
29 134

2019-12-31

2018-12-31

310 160
310 160

320 160
320 160

2019-12-31

2018-12-31

7 000
0

7 000
0

2019-12-31
0
2 534
1 205
1 921
14 535
20 195

2018-12-31
1 062
2 344
2 035
3 215
14 739
23 395

2019-12-31
0
0

2018-12-31
2
2

Avsättningen avser återställning av deponi som ska vara färdigställd 2027.

Not 19 Långfristiga skulder
Förfaller senare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till kommun

Not 20 Checkräkningskredit
Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalda intäkter

Not 22 Likvida medel
Kassa och bankmedel

18 (19)
470

Finspångs Tekniska Verk AB
556045-8811

Not 23 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2019-12-31
Inga
Inga

Eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

2018-12-31
Inga
Inga

Not 25 Händelser efter balansdagen

Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter balansdagens utgång.

Finspång den

2020

Stig Andersson
Ordförande

Hugo Andersson

Leif Johannesson

Thomas Larsson

Mikael Andersson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Ernst & Young AB

2020

Peter von Knorring
Auktoriserad revisor
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Dnr: KS.2020.0262

Bolagsstyrningsrapport 2019 för: Finspångs Tekniska Verk AB
Beskriv hur bolaget uppfyllt ändamålsparagrafen i bolagsordningen
Bolaget har under 2019 bedrivit en verksamhet enligt ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget har på ett effektivt sätt producerat och distribuerat samt sålt fjärrvärme. Produktiviteten och
tillgängligheten i produktion ligger på höga tal, vi har med få oplanerade avbrott levererat fjärrvärme till våra kunder. Nyförsäljning av fjärrvärme har tillkommit och arbetssättet med att bearbeta marknaden för mer försäljning samt service har utvecklats under året. Lönsamheten inom
fjärrvärmen är god vilket gör att bolaget genererar en vinst efter finansiella poster i verksamheten. Investeringar i ny teknik för utveckling av verksamhet sker kontinuerligt.
Bolaget har tillhandahållit vatten och omhändertagit avloppsvatten. Det har producerats och distribuerats 1,7 milj kubikmeter vatten från våra olika verk. Anmärkningarna på vattnet har under
året varit 21 st där det har varit mindre anmärkningar på vattnet. Där 8 anmärkningar kommer
från anläggningarna och övriga 13 kommer från mätningar i ledningsnätet. Vi har i våra avloppsverk mottagit 3,1 miljoner kubikmeter avloppsvatten. Vi har klarat våra gränsvärden gällande utsläppsrätter. Vi har påbörjat ett arbete att lyfta ett eftersatt underhåll främst i ledningsnätet men även i våra anläggningar. VA taxan tillämpas inom hela det kommunala området och
bygger på självkostnads- och likställighetsprinciper.
Bolaget har ombesörjt renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning. Renhållningsverksamheten bedrivs främst genom underentreprenörer medan vi driver vår återvinningscentral i egen regi.
Mängden insamlat hushållsavfall som distribuerats till värmeverket för förbränning var 5 900 ton
under 2019.
Vidare har bolaget utfört arbete kring förvaltning av gator, vägar, parker och andra offentliga
platser. Det har gjorts genom skötsel av grönområden, planteringar, ansvar för snöröjning och
halkbekämpning. Bolaget äger och förvaltar gatubelysningen i kommunen. All denna verksamhet sker enligt självkostnadsprincip och särredovisas i bolagets redovisning.
Bolaget har under året startat upp försäljning av El i partnerskap med Mälarenergi AB.
Beskriv hur bolaget iakttagit de kommunala befogenheterna. Redogör för ev. undantag i
speciallagstiftning.
Bolaget arbetar i alla delar utom inom fjärrvärme och elhandel efter självkostnadsprincipen och
tillämpar genom fastställda taxor och avgifter likställdhetsprincipen. Vi verkar endast i Finspång.
Inom gator, vägar och parker agerar vi enligt självkostnadsprincip på uppdrag av Finspångs
Kommun.
Fjärrvärmeverksamheten bedrivs på affärsmässig grund vilket krävs enligt Fjärrvämelagens §38
då kommunala bolag bedriver den typen av verksamhet. Fjärrvärmeverksamheten bedrivs endast
inom Finspångs Kommun även om
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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Fjärrvärmelagens §39 tillåter att bolaget bedriver verksamhet utanför kommungränsen om det
sker i geografisk närhet till kommunen och det sker i syfte att skapa en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet.
Elhandelsverksamheten i bolaget bedrivs på affärsmässig grund och det sker även försäljning
utanför Finspångs Kommun i enlighet med Ellag (1997:857), 7 kapitel. Bolaget särredovisar elhandeln i redovisningen.
Redogör för hur bolaget arbetet med att implementera såväl det generella som specifika
ägardirektivet
Bolaget är ISO-certifierat enligt 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö). I bolagets ledningssystem
finns ägardirektiven implementerade dels i övergripande ledningsprocess och i specifika rutiner
inom bolagets olika områden. I ISO-certifieringen finns krav på intressentanalys för att säkerställa att olika intressenters, däribland, ägarnas, krav på bolaget efterlevs.
Redovisningen i bolaget är upplagd så särredovisning i de delar som krävs sker.
Beskriv hur bolaget medverkar till att uppfylla kommunens vision och mål i budget och
strategisk plan.
Bolagets verksamhet i sig är en viktig del för kommunens utveckling och bidrar i flera delar till
att uppfylla kommunens mål. I gällande strategiplan för 2019 är kopplingen mellan bolagets
verksamhet och kommunens strategi och mål lika tydlig som den är i delar av den nya strategiplanen för 2020-2022. Men vi bidrar genom att vi stärkt vår dialog med våra kunder. Privatkunder, invånarna i Finspång, men framförallt företagarna där vi genom vår satsning på marknaden haft en dialog med många fler företag än vi tidigare haft. Vi är medlemmar i Tillväxt Finspång och har deltagit på träffar i det nätverket och andra nätverk för att sprida vårt budskap
samt fånga upp synpunkter framförallt på oss som bolag men vi får även en hel del synpunkter
på kommunen och övriga bolag som vi förmedlat vidare.
Vi har deltagit i arbetet med den nya översiktsplanen för kommunen. Vi har reserverat mark för
de nyttigheter som krävs för att våra verksamheter ska fortsätta bidra till att Finspång är en bra
kommun att leva och verka i.
Via har fortsatt utveckla våra informationskanaler för att på ett snabbt och effektivt sätt nå ut till
våra kunder. Vi har öppnat fler kanaler att kommunicera med oss. Instagram, Facebook, Appen
Hemkollen är exempel på detta. Samtidigt behåller vi den servicegrad i telefon, via mail och öppettider som vi haft tidigare i vår kundservice.
Vi stödjer föreningslivet i Finspång genom att ge sponsring till flera föreningar enligt vår sponsringspolicy. Vi riktar oss främst mot verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar för att det
ska finnas föreningsaktiviteter som de kan delta i .
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Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har förbättrat samtliga värden i medarbetarundersökningen jämfört med föregående år. Vi har en låg sjukfrånvaro i bolaget.
I bolaget har under 2019 arbetats med en strategisk plan baserad på kommunens nya upplägg
med koppling till Agenda 2030 i sina mål. Vi har haft workshops i bolaget tillsammans med representanter från kommunen kring arbetet med Agenda 2030. Bolaget kommer under 2020 arbeta fram en motsvarande plan baserad på de 17 målen i Agenda 2030.
Beskriv eventuella risker i verksamheten. (finansiella, miljömässiga, sociala, andra)
Bolaget har stärkt sin finansiella ställning under de senaste åren. Men det finns ytterligare en bit
kvar och soliditeten i bolaget bör stärkas ytterligare. Framåt kommer det krävas stora investeringar framförallt inom VA-området. Dels för att säkerställa en hållbar framtida vattenförsörjning men också för att möta den tillväxt som planeras inom kommunen. Vi har stort investeringsbehov i vårt största reningsverk och vi har en vattenverk som närmar sig teknisk livslängd i
grundläggande delar som inom en 10-årsperiod måste åtgärdas.
Miljömässiga risker har bedömts i vårt ledningssystem och beredskapsplaner eller rutiner kring
de som bedömts som betydande risker har tagits fram. Inom flera delar av vår verksamhet finns
risker vid driftstörningar. Inom Energi finns risker för höga värden på utsläpp, vi har risker för
förhöjda utsläppsvärden från våra avloppsreningsverk. Det finns risker vid spill i hantering av
kemikalier, olja och spill från avloppsledningar som kan ha en miljöpåverkan. Stora utsläpp är
främst från våra sjöförlagda ledningar där vi bedömer ha en betydande risk. Vi har en risk för
brand och explosion i delar av verksamheten, främst gäller det vid rötning av avloppsslam som
bildar gas som tas omhand för energiutvinning.
Har bolaget genomfört utvärdering av styrelsen och verkställande direktören utifrån vad
som framkommer i det generella ägardirektivet?
Styrelsen har under året deltagit i utbildning för styrelser som samordnades för koncernens samtliga bolagsstyrelser. Styrelsen bjudit in verksamhetscheferna till möten för att redogöra för deras
verksamhet och styrelsen har varit på studiebesök i verksamheten. Allt för att hålla sig uppdaterad och säkerställa en bild av hur verksamheten fungerar. Styrelsen håller också årligen en strategidag för styrelsen där långsiktiga frågor inom verksamheten hanteras tillsammans med gäster i
de olika ämnena.
Styrelseordföranden och vice ordförande har löpande avstämningsmöten med VD för att följa
upp VDs arbete.
Hur arbetar bolaget med internkontroll. Finns aktuell internkontrollplan?
I ledningssystemet för ISO certifieringen finns enligt standarden uppsatt mål och acceptanskriterier för de olika delarna i bolaget Dessa kriterier föls löpande upp inom bolaget och avvikelser
rapporteras och åtgärdas.
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Inom ISO standarden krävs att bolaget löpande gör internrevision av alla delar inom bolaget och
den internrevisionsplan som är upprättad följs och revideras av extern ISO-revisor vid den årliga
revisionen.
En internkontrollplan som motsvarar den plan som används inom kommunen håller på att tas
fram för att samla ihop och redovisa den kontroll som redan finns i bolaget.
Beskriv hur bolaget arbetar med lagen om offentlig upphandling (nya upphandlingar, ramavtal, upphandlinsrisker)
Bolaget omfattas dels av LOU men också av LUF. Bolaget följer de regler som finns inom dessa
lagar genom att handla upp de produkter och tjänster som LOU/LUF kräver enligt de riktlinjer
som finns. Bolaget har en inköpsansvarig som arbetar tillsammans med verksamheterna för att
säkerställa att avtal finns och är upphandlade enligt de regler som finns. Där det är möjligt att
göra avgränsade upphandlingar och avtal på enskilda tjänster så görs det. För tjänster av mer löpande karaktär upphandlas ramavtal som nyttjas av verksamheterna och i specifika fall sker direktupphandlingar om det är unika resurser som krävs eller
Risker kring upphandlingar är främst att hitta resurser och kompentens för att skapa underlag för
upphandlingar. Det finns också områden där vi har svårt att få leverantörer att ställa upp på de
villkor vi vill ha i vår verksamhet och därmed krav i våra upphandlingar. Det här leder också till
en del kritik kring våra upphandlingar från lokala företag som har haft svårt konkurrera med
andra företag och även att uppfylla de krav vi ställer och därmed inte tilldelats avtalen.
Beskriv hur bolaget arbetar med dataskyddsförordningen, GDPR.
Bolaget har ett register över de system, filer, pärmar mm som innehåller personuppgifter enligt
lagens direktiv. Bolaget har en samordnare för GDPR arbetet i vår Miljö- och kvalitetssamordnare som arbetar för att integrera arbetet i vårt ledningssystem så långt det är möjligt. Vi samarbetar med kommunens Dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare
Övrigt
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Kommunstyrelsen

Bolagsstyrningsrapport 2019: Finet AB
Bakgrund
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de
kommunala bolagens verksamhet på samma sätt som den har över den kommunala
verksamheten. Det innebär att kommunstyrelsen behöver följa på vilket sätt bolaget
bedriver sin verksamhet utifrån ägardirektiv, bolagsordning, övriga styrande
dokument samt aktuell lagstiftning.
Kommunallagen ställer också krav på att kommunstyrelsen i årliga beslut, ett för
varje kommunalt bolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet, så som det beskrivs i bolagsordningen, samt om verksamheten utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna som framgår av kommunallagens
kapitel 2.
Ärendet handlar primärt om det sistnämnda, att fastställa att bolaget arbetat i
enlighet med det kommunala ändamålet och i enlighet med de kommunala
befogenheterna. Ändamålsparagrafen behandlar bolagets uppdrag och
befogenhetsparagrafen att bolaget arbetat utifrån de kommunalrättsliga principerna.
I detta sammanhang handlar det i första hand om att bolaget har arbetet med det
som kallas kommunala angelägenheter, samt i enlighet med lokaliseringsprincipen,
alltså enbart verkat inom Finspångs kommun. Övriga principer, som exempelvis
självkostnads- och likställighetsprinciperna, gäller olika för bolagen beroende på
verksamhet. Verksamheterna regleras då i särskild speciallagstiftning.
FFIA har tagit fram en mall för hur bolagets verksamhet ska rapporteras.
Respektive styrelse har behandlat bolagsstyrningsrapporten och FFIA har godkänt
dotterbolagens rapporter som nu lämnas över till kommunstyrelsen för beslut. Vid
sidan av det lagstadgade kravet har FFIA, utifrån uppsiktsplikten, bett bolaget att
besvara ytterligare några frågor. Dessa ska komplettera vad som framkommer i
årsredovisningarna som också bifogas. Sammantaget ska detta ge en bild av bolagets
verksamhet och ekonomi, samt ligga till grund för kommunstyrelsens fullgörande av
sin uppsikt.
Kommentar
Rapporten visar att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda
ändamålet och i enlighet med de kommunala befogenheterna, varför
kommunstyrelsen föreslås fastställa denna uppföljning. Vid sidan av detta visar
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rapporten på att arbetet med internkontroll kan utvecklas, samt att utvärdering av
VD och styrelse behöver ske på ett mer systematiskt sätt utifrån vad som framgår
av aktiebolagslagen och det generella ägardirektivet. I övrigt finns inga synpunkter,
men kommunstyrelsen poängterar vikten av att bolaget fortsätter sitt arbete
avseende ledning, styrning och utveckling till gagn för hela kommunens utveckling
och de tillväxtpolitiska målsättningarna.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med det
kommunala ändamålet och i enlighet med de kommunala befogenheterna
2. Att godkänna bolagsstyrningsrapporten
3. Att ta årsredovisningen till protokollet
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Bolagsstyrningsrapport 2019 – Finet AB
Beskriv hur bolaget uppfyllt ändamålsparagrafen i bolagsordningen.
Finet AB har under 2019 byggt ett snabbt och driftsäkert fibernät i Finspångs kommun för alla
typer av digital kommunikation. Detta uppnår vi genom modern teknik, ständig utveckling och
långsiktiga lösningar. Vi har fortsatt utöka utbudet av tjänsteleverantörer till kommunens invånare och har samarbetat med andra kommuner och organisationer för att utveckla bredband i regionen.
Beskriv hur bolaget iakttagit de kommunala befogenheterna. Redogör för ev. undantag i
speciallagstiftning.
Finet AB tar hänsyn till den kommunala lokaliseringsprincipen vid byggnation av fibernätet. I
övrigt se pkt 8 – Lagen om offentlig upphandling (LoU).
Redogör för hur bolaget arbetet med att implementera såväl det generella som specifika
ägardirektivet
Finet AB informerar personalen om innehållet i ägardirektiven vid arbetsplatsträffarna löpande.
Beskriv hur bolaget medverkar till att uppfylla kommunens vision och mål i budget och
strategisk plan.
Finet AB jobbar ständigt med att ge kommunens invånare en snabb digital uppkoppling för att
skapa en attraktiv kommun för invånarna där tekniken ligger i framkant. Vi tar väl hand om felärenden och har ständigt ett professionellt bemötande av våra kunder.
Beskriv eventuella risker i verksamheten. (finansiella, miljömässiga, sociala, andra)
Genom att Finet AB investerar långsiktigt finns en finansiell risk då anslutningsavgifterna minskar när färre hushåll ansluts. Tillgängligheten i våra fibernät kan bli beroende av internationell
storpolitik eftersom stadsnäten numera är en kritisk del av det svenska samhällets infrastruktur.
Det gäller främst nödvändiga produkter som importeras för att nätet ska fungera.
Det finns även risker för kommunikationsavbrott utifrån klimatpåverkan. Kommunikationsfunktionen inom kommunen kan också påverkas i stor grad vid störningar i elektroniska kommunikationer. Detta eftersom flertalet kommunikationskanaler idag är beroende av elektroniska kommunikationer. Det är alltid viktigt att kommunikationen och informationen mellan kommunen och
allmänheten fungerar. En störning i elektroniska kommunikationer kan snabbt leda till att situationen blir kritisk, speciellt om störningen uppstår i samband med en händelse som innebär ett
ökat kommunikationsbehov. Vikten av information vid en större händelse innebär att kommunen
behöver system för att kommunicera trots störningar/avbrott i elektroniska kommunikationer.
Störningar i elektroniska kommunikationer kan innebära stor påverkan på samhällets funktionPostadress 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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alitet och liv och hälsa. Om störningarna innebär begränsad möjlighet att larma SOS Alarm eller
andra typer av larm kan läget snabbt bli kritiskt.
Har bolaget genomfört utvärdering av styrelsen och verkställande direktören utifrån vad
som framkommer i det generella ägardirektivet?
Styrelsens ordförande genomför löpande utvärdering av styrelseledamöter och verkställande direktören och rapporterar till kommunalråd/ordförande i kommunstyrelsen.
Hur arbetar bolaget med internkontroll. Finns aktuell internkontrollplan?
Arbetet med att ta fram en internkontrollplan har påbörjats
Beskriv hur bolaget arbetar med lagen om offentlig upphandling (nya upphandlingar, ramavtal, upphandlinsrisker)
Bolaget gör upphandling av entreprenörer. Bolaget beaktar även Undantaget i LOU:
Kap 3 §6 Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som huvudsakligen
syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att:
1. tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller
2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst
Beskriv hur bolaget arbetar med dataskyddsförordningen, GDPR.
Finet AB har 2018 tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal med sina leverantörer. Vi har även uppdaterat texten på vår hemsida gällande Personuppgiftsbehandlingen. När det gäller kontakten
med våra Tjänsteleverantörer sker den i dag via API:er vilket gör att vi får bara ett ID nummer
istället för kundnamn med personuppgifter i våra ärenden.
Övrigt
Finet AB:s verksamhet styrs företrädesvis av Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och av myndigheten Post och Telestyrelsen (PTS) som arbetar åt Infrastrukturdepartementet. I övrigt beaktas samtliga övriga förekommande lagar och förordningar.
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Finspångs förvaltnings- och industrihus AB

Årsredovisning 2019 - Finet AB
Sammanfattning
Finet AB har lämnat över årsredovisning för 2019 till FFIA för information.
Årsredovisningen har behandlats på bolagets styrelsemöte den 5 mars 2019, men är
ännu inte kompletterad med revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas
granskningsrapport. Årsredovisningen ligger till grund för FFIA:s direktiv till
stämmoombud.

Förslag till beslut
VD föreslår styrelsen
1. Att ta informationen till protokollet
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Kommunstyrelsen

Bolagsstyrningsrapport 2019: Vallonbygden AB
Bakgrund
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de
kommunala bolagens verksamhet på samma sätt som den har över den kommunala
verksamheten. Det innebär att kommunstyrelsen behöver följa på vilket sätt
bolagen bedriver sin verksamhet utifrån ägardirektiv, bolagsordning, övriga styrande
dokument samt aktuell lagstiftning.
Kommunallagen ställer också krav på att kommunstyrelsen i årliga beslut, ett för
varje kommunalt bolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet, så som det beskrivs i bolagsordningen, samt om verksamheten utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna som framgår av kommunallagens
kapitel 2.
Ärendet handlar primärt om det sistnämnda, att fastställa att bolaget arbetat i
enlighet med det kommunala ändamålet och i enlighet med de kommunala
befogenheterna. Ändamålsparagrafen behandlar bolagets uppdrag och
befogenhetsparagrafen att bolaget arbetat utifrån de kommunalrättsliga principerna.
I detta sammanhang handlar det i första hand om att bolaget har arbetet med det
som kallas kommunala angelägenheter, samt i enlighet med lokaliseringsprincipen,
alltså enbart verkat inom Finspångs kommun. Övriga principer, som exempelvis
självkostnads- och likställighetsprinciperna, gäller olika för bolagen beroende på
verksamhet. Verksamheterna regleras då i särskild speciallagstiftning.
FFIA har tagit fram en mall för hur bolagets verksamhet ska rapporteras.
Respektive styrelse har behandlat bolagsstyrningsrapporten och FFIA har godkänt
dotterbolagens rapporter som nu lämnas över till kommunstyrelsen för beslut. Vid
sidan av det lagstadgade kravet har FFIA, utifrån uppsiktsplikten, bett bolaget att
besvara ytterligare några frågor. Dessa ska komplettera vad som framkommer i
årsredovisningarna som också bifogas. Sammantaget ska detta ge en bild av bolagets
verksamhet och ekonomi, samt ligga till grund för kommunstyrelsens fullgörande av
sin uppsikt.
Kommentar
Rapporten visar att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda
ändamålet och i enlighet med de kommunala befogenheterna, varför
kommunstyrelsen föreslås fastställa denna uppföljning. Vid sidan av detta visar
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rapporten på att arbetet med internkontroll kan utvecklas. Tills skillnad mot övriga
bolag har dock Vallonbygden återkommande utvärderat styrelsens och VD:s arbete
i enlighet med aktiebolagslagen och det generella ägardirektivet. I övrigt finns inga
synpunkter, men kommunstyrelsen poängterar vikten av att bolaget fortsätter sitt
arbete avseende ledning, styrning och utveckling till gagn för hela kommunens
utveckling och de tillväxtpolitiska målsättningarna.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa att bolaget bedrivit sin verksamhet i enlighet med det
kommunala ändamålet och i enlighet med de kommunala befogenheterna
2. Att godkänna bolagsstyrningsrapporten
3. Att ta årsredovisningen till protokollet
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Bolagsstyrningsrapport 2019 - Vallonbygden AB
Beskriv hur bolaget uppfyllt ändamålsparagrafen i bolagsordningen
Ändamålet med bolagets verksamhet:
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Finspångs kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Bolaget har under 2019 byggt 18 st nya lägenheter på Humlevägen som stod klara under 2019.
Bolaget har även byggt om tomma lokaler till 5 st lägenheter
(Röda Hårstorp och Åldermannen 4).
Beskriv hur bolaget iakttagit de kommunala befogenheterna. Redogör för ev. undantag i
speciallagstiftning.
Bolaget följer lokaliseringsprincipen, bolaget har en speciallagstiftning Allvillagen som ska följas, den trädde i kraft 2011-01-01. Där står bl.a. att bolaget ska agera affärsmässigt dvs arbeta på
samma villkor som de privata fastighetsbolagen.
Redogör för hur bolaget arbetat med att implementera såväl det generella som specifika
ägardirektivet.
Arbetas in i styrelsens affärsplan minst en gång per mandatperiod. Varje år i samband med att
bolaget arbetar med verksamhetsplanen, som sträcker sig minst tre år framåt, implementeras såväl det generella som specifika ägardirektivet i dokumentet.
Beskriv hur bolaget medverkar till att uppfylla kommunens vision och mål i budget och
strategisk plan.
Vallonbygden budgeterar och planerar för en mångfald av attraktiva bostäder, både genom nybyggnation och genom att omskapa lokaler till nya lägenheter. Vallonbygden medverkar i mässor och event samt sponsrar lokala föreningar inom idrott och annan fritidsverksamhet för att bidra till att Finspång ska vara en trygg och attraktiv kommun att bo i.
Beskriv eventuella risker i verksamheten. (finansiella, miljömässiga, sociala, andra)
Finansiella risker
Att äga och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och räntekostnader är en stor
kostnadspost. Det är därför viktigt att alltid ha tillgång till kostnadseffektiv finansiering.
Den sker i Vallonbygden AB:s fall via Finspångs kommuns internbank där bolaget har en låneram om 600 mkr.
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Den risk som uppstår vad gäller finansiering är dels kopplad till Finspångs kommuns totala lånebehov, då finansiering sker via Kommuninvest. Dels kopplat till de finansiella nyckeltal som gäller för Vallonbygden AB som bolag. Det viktigaste i detta sammanhang är soliditet i uttryckt
procent som är eget kapital/bokförvärde. Det bör inte understiga 15 procent. En risk kopplad till
detta mått att beakta är investeringar i nyproduktion. De måste ha en lönsamhetsnivå som gör att
eventuella nedskrivning kan undvikas som annars kommer att påverka soliditeten.
I övrigt framgår av ”SEB Skuldförvaltarrapporten” hur internbanken, i vilken Vallonbygden AB
finansierar sig, reglerar ränterisk och finansieringsrisk i samband med upplåning hos olika kreditinstitut.
Bostadssociala åtaganden
Som allmännyttigt bostadsbolag har Vallonbygden ett åtagande att förse kommunen med boendelösningar för särskilt utsatta grupper som står utanför den reguljära bostadsmarknaden. Detta
kan utgöra en risk i form av ökat slitage och förstörelse i lägenheterna samt störningar i boendemiljön.
Har bolaget genomfört utvärdering av styrelsen och verkställande direktören utifrån vad
som framkommer i det generella ägardirektivet?
Ja, genomförs varje år i april månad.
Hur arbetar bolaget med internkontroll. Finns aktuell internkontrollplan?
Vi arbetar fortlöpande efter denna och har även ytterligare stickprov av vår internkontroll som
görs av våra auktoriserade revisorer. Dels vid den löpande revisonen av bolaget i november och
dels vi framtagandet av Årsredovisningen.
Beskriv hur bolaget arbetar med lagen om offentlig upphandling (nya upphandlingar, ramavtal, upphandlingsrisker)
Vid ramavtalsupphandlingar avseende tjänster tar bolaget hjälp av kunniga konsulter från tex
Kommentus, Ramböll, osv. När det gäller materialköp använder vi oss av HBV-avtal alternativt
SKR-avtal, båda dessa avtal är upphandlade enligt LOU.
Beskriv hur bolaget arbetar med dataskyddsförordningen, GDPR.
Vallonbygden AB har antagit en integritetspolicy som finns publicerad på företagets hemsida.
Vallonbygden AB behandlar personuppgifter för bland andra hyresgäster, registrerade i intressekö för bostad, fordonsplats, arbetssökande och medarbetare.
Vi behandlar personuppgifter med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande
lagstiftning. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med
behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att
bevaka våra rättsliga intressen. Med leverantörer har biträdesavtal tecknats som lagras i företagets dokumenthanteringssystem, Therefore.
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Övrigt
Miljö är ett av Vallonbygdens kärnvärden och företaget har anslutit sig till Sveriges Allmännytttas Klimatinitiativ som arbetar mot två övergripande mål; en fossilfri allmännytta senast år 2030
samt 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Därutöver arbetar företaget kontinuerligt med hållbarhet inom olika områden mot mål som antagits i företagets Verksamhetsplan.
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Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - maj 2020
Inga handlingar i utskick
1.
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Kommunstyrelsen

Återrapportering utifrån granskning av uppföljning och
kontroll av avtal med externa utförare
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
uppföljning och kontroll av avtal med externa utförare. Granskningen syftar till
att belysa om den interna kontrollen av den verksamhet som bedrivs av externa
utförare är tillräcklig. Den samlande revisionella bedömningen är att den interna
kontrollen av den verksamhet som bedrivs av externa utförare inte är helt
tillräcklig. Bedömningen baseras på delbedömningen av de sex kontrollmålen.
Ett av kontrollmålen bedöms som uppfyllt, tre som delvis uppfyllda och två som
ej uppfyllda.
Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas
följande rekommendationer:


Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med
kommunallagen



Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på övergripande
nivå och eventuellt på nämndnivå



Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar

Revisionsrapporten är hanterad i kommunfullmäktige 2020-02-26.
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader.
Förvaltningen har sett över revisionsrapporten och ser följande:
1. Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med
kommunallagen
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program för uppföljning av
kommunalt och privat driven verksamhet i Finspångs kommun för
mandatperioden. Programmet är gjort i enlighet med Sveriges kommuner
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och regioners (SKR:s) rekommendationer och utifrån SKRs bedömningar
på goda exempel från andra kommuner.
2. Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på
övergripande nivå och eventuellt på nämndnivå
I föreslagna program för uppföljning av kommunalt och privat driven
verksamhet så tydliggörs uppföljningsansvaret genom att kommunstyrelsen
ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska
omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. även verksamhet i
kommunal regi.
Planen ska innehålla
1. En sammanfattande beskrivning av kommunstyrelsens
uppföljningsansvar.
2. Vad som ska följas upp.
3. Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn,
verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning)
4. Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna.
5. Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat
av tidigare uppföljningar).
6. Tidplan
7. Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till
allmänhet).
Förvaltningen föreslår att planen lämpligen inkluderas i internkontrollplanen
och att internkontrollplanen även inkluderar bolagen.
3. Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar
I föreslagna program för uppföljning av kommunalt och privat driven
verksamhet så tydliggörs uppföljningsansvaret genom att olika typer av
uppföljning kan bli aktuellt vid olika tidpunkter och beroende på
verksamhet. Inom några av kommunens områden är uppföljning och tillsyn
reglerat i lag, vilket styr vilken typ av uppföljning som är möjlig.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
1. att ta till protokollet att revisionens rekommendationer under punkt 1, 2, 3
är åtgärdade.
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Kommunstyrelsen

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven
verksamhet 2019-2022
Sammanfattning
Kommuninvånare kan antas förutsätta att de tjänster som kommunen
tillhandahåller håller en likvärdig kvalitet oavsett om de utförs i egen regi eller av en
privat utförare. Från och med den 1 januari 2015 gäller därför att
kommunfullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Programmet anger hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska
tillgodoses. Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare,
d.v.s. inte bara välfärdstjänster utan även till exempel infrastruktur. Bestämmelserna,
som återfinns i 5 kap. kommunallagen (2017:900), syftar till att förbättra uppföljning
och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet.
Fullmäktiges program ska innehålla:
• mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av
kommunen
• hur uppföljning ska ske
• hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska
garanteras
I Finspångs kommun omfattar programmet för uppföljning såväl privata som
kommunala utförare.
Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål och
riktlinjer för när verksamhet bedrivs av privata utförare. Dessa mål och riktlinjer ska
i tillämpliga delar även omfatta utförare i kommunal regi.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program för uppföljning av kommunalt
och privat driven verksamhet i Finspångs kommun för mandatperioden.
Programmet är gjort i enlighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR:s)
rekommendationer och utifrån SKRs bedömningar på goda exempel från andra
kommuner.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta
1. Att anta Program för uppföljning av kommunalt och privat driven
verksamhet i Finspångs kommun mandatperioden 2019-2022.
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Bakgrund
Kommunernas möjligheter att överlämna skötseln av kommunala angelägenheter regleras i
kommunallagens kapitel 10. Överlämnande kan ske till en juridisk person eller enskild
individ. Skötseln kan bedrivas av kommunalt hel- eller delägda bolag, stiftelser som
kommunen bildat ensam eller tillsammans med andra, föreningar där kommunen bestämmer
tillsammans med andra, samt slutligen helt privata utförare.
En privat utförare kan till exempel vara ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk
förening, en ideell förening eller en stiftelse, men kan också vara en enskild individ. Även
idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. Överlämnandet
till privata utförare regleras i normalfallet genom avtal och efter genomförd upphandling
enligt LOU.
Kommuninvånare kan antas förutsätta att de tjänster som kommunen tillhandahåller håller en
likvärdig kvalitet oavsett om de utförs i egen regi eller av en privat utförare. Från och med
den 1 januari 2015 gäller därför att kommunfullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare.
Programmet anger hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare, d.v.s. inte bara
välfärdstjänster utan även till exempel infrastruktur. Bestämmelserna, som återfinns i 5 kap.
kommunallagen (2017:900), syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata
utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.
Kommuner och regioner får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal
angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Det gäller dock inte om det i lag
eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den
innefattar myndighetsutövning.
Fullmäktiges program ska innehålla:
• mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen
• hur uppföljning ska ske
• hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras
I Finspångs kommun omfattar programmet för uppföljning såväl privata som kommunala
utförare.

Definitioner
Kommunen är huvudman för flertalet välfärdstjänster och har därigenom enligt lag, ansvar
för att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet till kommunens invånare.
Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett vem som är utförare.
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Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän.
Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om
vården av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 7 § KL. En privat utförare är en privat
aktör utan kommunalt ägande. Ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan
stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § KL är alltså inte att betrakta som privata
utförare.
Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom att
1. vinna en offentlig upphandling enligt LOU11
2. kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystemenligt LOV2 eller
3. sälja enstaka tjänster till kommunen.
Kommunen är huvudman för verksamhet som bedrivs enligt 1) och 2). Däremot är
kommunen inte huvudman för verksamhet enligt 3) och inte heller för privata utförare
som driver förskola och skola.

Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för
upphandling av verksamhet
Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål och
riktlinjer för när verksamhet bedrivs av privata utförare. Dessa mål och riktlinjer ska i
tillämpliga delar även omfatta utförare i kommunal regi.
Kommunfullmäktige uppdrar i och med detta program till kommunstyrelsen att med
utgångspunkt i detta program ansvara för att säkerställa att utförare (oavsett driftsform)
inom kommunstyrelsens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt


de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för
verksamheten.



de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställer för
respektive verksamhet.

Uppföljning
När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska
kommunen kontrollera och följa upp verksamheten (10 kap 8 § KL).
Uppföljning görs i huvudsak av två skäl:


1
2

som kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar,
godkännande samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal.

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
Lag (2008:962) om valfrihetssystem
3
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som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och
förbättrade tjänster.

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och
svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje
utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och
utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt
rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra
myndigheter.
Avtalet/uppdragsbeskrivningen ska också reglera hur kommunens uppföljningar
återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.
Ovanstående kommer att regleras successivt vartefter nya avtal och överenskommelser
träffas med utförare.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten
Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som gäller för kommunens samtliga
verksamheter, även de som drivs i privat regi på uppdrag av kommunen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att återrapportera måluppfyllelse och resultat kopplat till
målen. Detta görs i samband med delårsuppföljning samt i årsredovisning.
Utöver måluppfyllelse ska kommunstyrelsen följa upp de avtal som nämnden tecknat med
privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i
kommunens egen regi.

Plan för kommunstyrelsens årliga uppföljning
Kommunstyrelsen ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig
plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta
samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. även verksamhet i kommunal regi. Planen ska
bifogas och följas upp och redovisas i samband med delårsrapportering och
årsredovisning. Denna plan bör vara en del av internkontrollplanen. Bolagens uppföljning
regleras särskilt i ägardirektiv och bolagsordning men det vore en fördel om bolagen
inkluderas i internkontrollen.
Planen ska innehålla
1. En sammanfattande beskrivning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar.
2. Vad som ska följas upp.
3. Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn,
verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning)
4. Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna.
5. Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat av
tidigare uppföljningar).

4
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6. Tidplan
7. Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet).

Former för uppföljning
Olika typer av uppföljning kan bli aktuellt vid olika tidpunkter och beroende på
verksamhet. Inom några av kommunens områden är uppföljning och tillsyn reglerat i lag,
vilket styr vilken typ av uppföljning som är möjlig.
Följande uppföljningsformer är dock generella och omfattar även verksamhet utförd i
kommunens egen regi:
Vad?

Hur?

Kommentarer

Regelbunden och riktad
tillsyn/insyn/uppföljning

Kontrollera att
verksamheten arbetar
utifrån avtal, lagar och
regler

Tillsyn utövas dels av
kommunen, dels av
tillsynsmyndigheter (t ex
inspektionen för vård och
omsorg för socialtjänst).
Uppföljning görs av
kommunen utifrån
uppdrag/avtal, lagar och
regler.
Kommunen har insynsrätt i
fristående skolor.
Kommunen har därigenom
rätt att hålla sig informerad
om den fristående skolans
verksamhet, däremot inte att
göra påpekanden eller
utfärda förelägganden.
Riktad
tillsyn/insyn/uppföljning
görs på förekommen
anledning utifrån behov av
att granska ett specifikt
område, en specifik fråga
eller efter ett inkommet
klagomål.

Oanmälda besök

Ge en översiktlig bild av
förhållandena på ett stort
antal verksamheter

5
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Kontroll av att enskild som
får någon insats från
kommunen får rätt stöd i
överensstämmelse med
eventuella beslut

Allmänhetens insyn
Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen eller
regionen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten
insyn i den verksamhet som lämnas över (10 kap. 9 § KL).
Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska göra
det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin begäran
precisera vilken information som efterfrågas. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter
begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte
strider mot lag eller annan författning.
Den information som lämnas till kommunen med ska inte anses utgöra
företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Redovisning av resultat
Utöver den redovisning som görs inom årscykeln för verksamhets- och budgetuppföljning
ska kommunen löpande redovisa resultat av lokala och nationella uppföljningar.
Huvudsakligen ska redovisning göras på kommunens hemsida. Informationen ska vara lätt
tillgänglig, informativ och överskådlig.

6
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Kommunstyrelsen

Bemyndigande att underteckna handlingar och
firmatecknare för Finspångs kommun
I samband med avtal och överenskommelser tecknas mellan Finspångs kommun
och annan part förekommer det att underskrift av kommunens firmatecknare
efterfrågas. Ofta begärs också att kommunen ska kunna visa ett beslut om att
vederbörande person har blivit utsedd till firmatecknare.
I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen
genom reglementen, delegationsordningar eller andra beslut. Begreppet
firmatecknare finns inte i kommunallagen.
Av effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många
kommuner via kommunstyrelsen särskilda firmatecknare.
En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, det vill
säga underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter, lånehandlingar,
borgensförbindelser med mera) i företagets namn.
Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen, § 50, beslutar styrelsen om rätten
att underteckna avtal, skrivelser och andra handlingar i styrelsens namn.
Av kommunstyrelsens delegationsordning följer att delegat som fattat beslut med
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning också har rätt att underteckna avtal
och andra handlingar som omfattas av delegationsbeslutet.
Förslag till beslut
Med stöd av gällande reglemente för kommunstyrelsen beslutar styrelsen
utfärda följande generella bemyndigande att underteckna från styrelsen
utgående handlingar:
1. Firmatecknare
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande
bemyndigas att i förening med kommundirektör, biträdande kommundirektör,
administrativ chef eller ekonomichef teckna kommunens firma.
2. Bemyndigande att teckna kommunens skuld- och borgensförbindelser
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Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande
bemyndigas att i förening med kommundirektör, biträdande kommundirektör,
administrativ chef eller ekonomichef teckna kommunens skuld- och
borgensförbindelser
3. Undertecknande av köpehandlingar och övriga avtal
För verkställande av fattade beslut bemyndigas kommundirektör, biträdande
kommundirektör, administrativ chef eller samhällsbyggnadschef att å
kommunens vägnar underteckna handlingar avseende
fastighetsförvärv/försäljning och markupplåtelseavtal
För verkställande av fattade beslut bemyndigas kommundirektör, biträdande
kommundirektör, administrativ chef, ekonomichef, HR-chef,
kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande att
å kommunens vägnar underteckna övriga avtal.
4. Bemyndigande att verkställa upphandlingsbeslut
Beslutande i upphandlingsärenden bemyndigas att för verkställande av fattat
beslut också underteckna avtal.
5. Underteckna delgivningar från Kronofogdemyndigheten eller andra
myndigheter
Kommundirektör, biträdande kommundirektör, administrativ chef,
ekonomichef och HR-chef bemyndigas att underteckna delgivningar.
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av projekt förnyelse av webplatser,
intranät och redaktörsorganisation
Sammanfattning
Kommunikationsavdelningen överlämnar slutredovisning för projektet ”förnyelse
av webbplatser, intranät och redaktörsorganisation”. Under projektet har tre nya
webbplatser och ett socialt intranät för hela koncernen lanserats och en ny
webborganisation byggts upp. Projektet bedöms till största delen uppnått sitt syfte
och uppsatta mål enligt projektplanen. Redovisade avvikelser har legat utanför
projektets påverkansmöjlighet.
Syftet med investeringen
Kommunfullmäktige beviljade enligt strategisk plan en investering på 2 500 000
kronor för år 2018 och den slutliga kostnaden för projektet uppgick till 1 450 401
kronor.
I projektet avropades system för en ny plattform med ett publiceringssystem
(SiteVision) och en mediadatabas (MediaflowPro) som lever upp till projektplanens
krav. Plattformen används nu till finspang.se, bergskagymnasiet.se och kulturhusets
webbplatser som lanserades 23 januari 2019 samt till ett koncerngemensamt nytt
socialt intranät som lanserades 19 september 2019.
I stort sett har projektets övergripande syften uppnåtts som innebar att skapa
möjligheter i form av systemstöd, organisation och kompetens för att:
• leva upp till gällande och kända kommande lagkrav och riktlinjer,
• följa intentionerna i kommunikationspolicyn och
 lösa merparten av övriga behov och problem som identifierats i förstudien.

Förutsättningarna finns nu för en gemensam tillgänglig och kostnadseffektiv
plattform för hela koncernen.
Avvikelser utifrån projektplanen
• Finspångs Tekniska Verk AB valde att inte ingå i plattformen för bolagets
externwebb vilket minskat den potentiella samordningsvinsten för koncernen.
• På grund av bildandet av Tillväxt Finspång har turismwebben inte flyttats över till
den nya plattformen vilket minskat den potentiella samordningsvinsten med cirka
80 tkr/år.
• Chefs- och medarbetarhandboken har ännu inte flyttats över till den nya
plattformen vilket fram till det sker, minskar den potentiella samordningsvinsten
med cirka 30 tkr/år.
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• Webbredaktörsorganisationen har blivit något större och med fler sällananvändare
än vad som var projektledningens ambition.
• Den ekonomiska avvikelsen beror framförallt på att kalkylerade licenskostnader för
dubbla system under projekttiden samt kostnader för utbildningar inte kunnat
belasta projektbudgeten.

Förslag till beslut
1. Att godkänna redovisning för projekt ”förnyelse av webbplatser, intranät och
redaktörsorganisation”.
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Kommunstyrelsen

Regler för bidrag till vägföreningar i Finspångs kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-04 om särskilda satsningar för vägföreningar
2018. Förvaltningen fick då i uppdrag att utarbeta ett förslag till regelverk för
utbetalning av bidrag till vägföreningar. Riktlinjerna baseras till största delen på
Trafikverkets grunder för bidrag till enskilda vägar. Riktlinjerna kommer underlätta
och tydliggöra kommunens handläggning av befintliga och nytillkomna
vägföreningar.
I strategisk plan 2020-2022 och budget 2020 finns kommungemensamma medel
avsatta för vägföreningar med 495 000 kronor. På grund av den ökade ersättningen
till vägföreningar föreslås av dessa medel överförs till sektor samhällsbyggnad från
och med budgetår 2020.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att överföra 495 000 kronor från kommungemensamma medel till sektor
samhällsbyggnad från och med budgetår 2020
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att
besluta:
2. Att anta det föreslagna regelverket för utbetalning av bidrag till
vägföreningar.

Bilaga: Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till vägföreningar
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Sammanfattning
Det svenska vägnätet består av allmänna vägar och enskilda vägar. De
allmänna vägarna kan vara statliga eller kommunala. I Sverige finns det
98 400 km statliga vägar och 46 500 km kommunala gator och vägar.
De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. Det är
väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en
eller flera markägare väghållare, ibland fungerar organisationer som
väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och
samfällighetsföreningar.
En stor andel av de enskilda vägarna är skogsbilvägar som i många fall inte
är öppna för allmän motorfordonstrafik.
Bidrag till enskilda vägar betalas ut bland annat för att vägen ska hållas
öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv på
landsbygden.
Cirka 75 900 km enskilda vägar får statsbidrag, reglerat enligt förordningen
(1989:891) om statsbidrag till för enskild väghållning. Sammanlagt är det ca
23 000 väghållare som ansvarar för enskilda vägar med statsbidrag.
Av Sveriges 290 kommuner betalar vissa ut bidrag efter beslut i
kommunfullmäktige.
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Inledande bestämmelser
Detta dokument innehåller riktlinjer för kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar i
Finspångs kommun. Riktlinjerna baseras till största delen på Trafikverkets grunder för bidrag
till enskilda vägar.
Väghållare och väghållaransvar
Väghållare för enskilda vägar kan vara:





enskild markägare
samfällighetsföreningar som är bildade enligt anläggningslagen
vägsamfälligheter och vägföreningar som är bildade enligt äldre lagstiftning
ideella föreningar som är bildade genom så kallade frivilliga överenskommelser

Väghållaren ansvarar för att de lagar och förordningar som gäller för enskilda vägar följs.
Exempel på dessa förordningar är:







Anläggningslag (1973:1149) (AL)
Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) (SFL)
Miljöbalk (1998:808) (MB)
Trafikförordning (1998:1276) (TrF)
Lagen om offentlig upphandling (LoU)
Bidragsförordningen (2004:100)

Från och med 1998 är anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter
tillämpliga på de tidigare samverkansformerna från lagen om enskilda vägar (EVL). Det
innebär att benämningarna vägförening och vägsamfällighet från EVL är att anse som
gemenhetsanläggningar vilka förvaltas av en samfällighetsförening. Utifrån ovanstående så
benämns den här typen av samverkansform i texten fortsättningsvis vägsamfälligheter.
Vid arbeten för en enskild väg har väghållaren ansvaret för åtgärderna som sådana, att
lämpliga samråd genomförs och att inhämta de tillstånd och dispenser som krävs.
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Ansvariga myndigheter




Frågor om statliga bidrag hanteras av ansvarigt regionkontor hos Trafikverket.
Vägsamfälligheter bildas genom förrättning av Lantmäteriet.
Riksförbundet Enskilda Vägar är en opolitisk organisation som har till uppgift att bistå
dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige, tillvarata dem enskilda
väghållarnas intressen samt representera de enskilda väghållarna gentemot politiker,
myndigheter och organisationer.

Trafikverkets förutsättningar för årligt driftbidrag
A. För att en väg ska få årligt driftbidrag ska den vara ungefär 1 kilometer eller längre
och tillgodose ett kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet eller det
rörliga friluftslivet. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller
som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.
B. Vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) där en
kommun är väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948) får inte årligt driftbidrag.
C. Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en
överenskommelse som godkänts av Trafikverket.
D. Det är väghållarna som har ansvar för väghållningen, även efter att driftbidrag
beviljats.
E. Vägar som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl.
F. Trafikverket betalar ut det årliga driftbidraget i efterskott för varje kalenderår.
G. Om en väg stängs för trafik utan Trafikverkets medgivande, eller om vägens underhåll
är eftersatt, får Trafikverket besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas ut.
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1.0 Kommunalt bidrag utanför detaljplanelagt område
Kommunalt vägbidrag utanför detaljplanelagt område beviljas till enskilda vägar som
beviljats statligt bidrag enligt Trafikverkets förutsättningar samt att vägen finns med på
Trafikverkets lista över bidragsberättigade vägar. Ansökan sker vid ett tillfälle till kommunen
för att sedan löpa på årligen om inga förändringar i kommunens rutiner sker.
1.1 Bidragsmodell
Vägsamfälligheterna utanför detaljplanelagt område och som erhåller statsbidrag ges
kommunalt bidrag med 10 procent av Trafikverkets bidragsgrundande belopp. Dagens
ersättning är baserad på Trafikverkets lista över bidragsberättigade vägar.
Vid tillkommande ansökningar av kommunal ersättning till vägföreningar baserar Finspångs
kommun sin ersättning från den senast inkomna listan över bidragsberättigade vägar från
Trafikverket.
Vid framtida eventuella höjningar av det kommunala bidraget kommer man utgå från samma
modell.
1.2 Kontroll av bidragsrätt
Kontroll av förutsättningar för bidrag kommer att ske genom tillsyn av Trafikverket vart femte
år. Finspångs kommun gör endast tillsyn utöver Trafikverkets kontroller om det finns
synpunkter kring en förening som gör att en extra tillsyn krävs.
Trafikverkets kontroll syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i fortsättningen,
vanligen 5 år framåt. En väg har rätt till bidrag om följande uppfylls:


att det finns åretruntboende, näringsverksamhet eller aktivt friluftsliv minst 1 km från en
allmän väg, eller att vägen har väsentlig betydelse som genomfartsväg.



att det finns en väghållare som förvaltar och underhåller vägen.

Tillsynen omfattar kontroll av:







Anslutning mot allmän väg.
Grusslitagelager och beläggningsslitage.
Diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns.
Rensning av trummor så att in- och utlopp fungerar.
Röjning och rengöring av broar.
Röjning till normalt 2 m från vägkant och 4,6 m i höjd.
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1.3 Särskilt driftbidrag till föreningar utanför detaljplanelagt område
Finspångs kommun har möjlighet att bevilja särskilt driftbidrag till vissa underhålls- och
upprustningsåtgärder till föreningar utanför detaljplanelagt område. Bidrag kan lämnas utifrån
angelägenhetsgrad och i mån av tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som
inte ingår i det årliga kommunala bidraget.
Förutsättningen för att ett sådant bidrag beviljas är att aktuell förening sökt och beviljats
Särskilt driftbidrag hos Trafikverket. Beslut om att bevilja extra bidrag ska föregås av en
ansökan ställd till Finspångs kommun med bifogat besiktningsprotokoll på åtgärden från
Trafikverket. Särskilt kommunalt bidrag kan beviljas med upp till 10 procent av Trafikverkets
bidragsbelopp. Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört.

2.0 Kommunalt bidrag inom detaljplanelagt område
Kommunalt vägbidrag ges till vägsamfälligheter inom detaljplanelagt område. Dessa ansvarar
för vägar som utgörs av allmän plats i detaljplanen och det ställs krav på att de är öppna för
allmän trafik.
Följande vägsamfälligheter i större samhällen utanför tätorten Finspång är:

















Sonstorps VF
Borggårds VF
Västerby VSF (Hällestad)
Österby VSF (Hällestad)
Ljusfallshammar VF
Grytgöls VSF
Igelfors VF
Byle VF
Hävla VF
Rejmyre VF
Enrotevägen (Butbro)
Lotorps Östra VF
Lotorps Västra VSF
Torstorps VSF
Falla –Rörstorp VF

2.1 Bidragsmodell
Vägsamfälligheterna inom detaljplanelagt område erhåller ej statsbidrag. Vägsamfälligheterna
i detaljplanelagda områden erhåller ett kommunalt bidrag på 12 kr per löpmeter väg. Vid
framtida eventuella höjningar av det kommunala bidraget kommer man utgå från samma
modell, med en höjning av bidrag per löpmeter. Detta utifrån hur mycket ekonomiska medel
kommunen kan tillsätta. Möjlighet att ansöka om bidrag för gång- och cykelvägar inom
vägföreningens område finns. Kommunen utgår då med samma ersättning om ett bidrag på
12 kronor per löpmeter gång- och cykelväg.
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2.2 Kontroll av bidragsrätt
Kontroll av förutsättningar för bidrag kommer att ske genom tillsyn av Finspångs kommun.
Ytterligare kontroll kommer även att göras av Finspångs kommun om det finns synpunkter
kring en förening som gör att en extra tillsyn krävs.
Finspångs kommuns kontroll syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i
fortsättningen. En väg har rätt till bidrag om följande uppfylls:



Från en allmän väg, eller att vägen har väsentlig betydelse som genomfartsväg.
Att det finns en väghållare som förvaltar och underhåller vägen.

Tillsynen omfattar kontroll av:
 Anslutning mot allmän väg.
 Grusslitagelager och beläggningsslitage.
 Diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns.
 Rensning av trummor så att in- och utlopp fungerar.
 Röjning och rengöring av broar.
 Röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 m i höjd.
 Röjning och allmän skötsel av föreningens båtnadsområde.
2.3 Projektbidrag till föreningar inom detaljplanelagt område
Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar kan föreningar beviljas extra bidrag vid
förbättringsåtgärder inom vägföreningars ansvarsområden. Exempel på dessa åtgärder är
asfaltering, skyltning och hastighetsdämpande åtgärder. Beslut om att bevilja extra bidrag ska
föregås av en ansökan ställd till Finspångs kommun som fastställer bidragsunderlaget och
beslutar om bidrag. Ansökan skall göras senast 1 september året innan åtgärden ska göras.
Beslut om projektbidrag meddelas till sökande förening under våren. Beslutat bidrag betalas
ut när arbetet är utfört, godkänt och avstämt mot fakturakopia.

3.0 Bemyndigande
Frågor om driftbidrag samt handläggning hanteras av Samhällsplaneringsenheten som har
väghållningsansvar inom Finspångs kommun.

4.0 Förändring av förening
Väghållaren ansvarar för att anmäla ändrade förhållanden till kommunen, om inte kan denne
bli återbetalningsskyldig för bidrag som utbetalats på felaktiga grunder.

5.0 Utbetalning av kommunalt bidrag
Utbetalning av kommunalt bidrag sker årligen i efterskott, detta utförs på våren. Väghållaren
ansvarar för att kommunen har rätt kontonummer inför utbetalningen. Om kommunen inte
erhållit rätt uppgifter inför utbetalningen utgår ersättningen.

6.0 Kommunikation och ansökningar
Kommunikation till Finspångs kommun sker till kommunens mejladress
kommun@finspang.se alternativt på telefon 0122-850 00. Tillkommande ansökningar,
vägföreningars årsredovisning och verksamhetsberättelse samt ändrade förhållanden i
föreningen eller annan information skickas skriftligen på mejl alternativt brevledes.
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av medborgarlöfte
Sammanfattning
Medborgarlöftet är ett avtal som Finspångs kommun och Polismyndigheten har
ingått tillsammans för att skapa engagemang i lokalsamhället, kommunicera
brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter och stärka polisens och
kommunens lokala närvaro.
Enligt avtalet ska medborgarlöftet följas upp två gånger per år och redovisas till
kommunstyrelsen. Denna uppföljning avser år 2019 och första kvartalet år 2020.
Nuvarande avtal berör arbete inom trafiksäkerhet, kunskapshöjande arbete i
skolan vid misstanke om bruk av droger samt förebyggande arbete gällande
dopning.
Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun har av kommunstyrelsen
uppdraget att verka rådgivande och informationsspridande gällande det
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.
Rådet följer upp och informerar kommunstyrelsen om det pågående arbetet med
medborgarlöftet.
Förslag till beslut
Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun föreslår kommunstyrelsen att
notera uppföljningen till dagens protokoll.
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Medborgarlöfte
Genom att komplettera kommunens och polisens lägesbild med information från medborgare
kan det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet utvecklas och bli mer
problemorienterat.
Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och polisen åtar sig att göra och
som ska kommuniceras med medborgarna.
Syftet med medborgarlöftet är att skapa engagemang i lokalsamhället, kommunicera
brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter och stärka polisens och kommunens
lokala närvaro.

Uppföljning av medborgarlöftet
Enligt avtalet ska medborgarlöftet följas upp två gånger per år och redovisas till
kommunstyrelsen. Denna uppföljning avser år 2019 och första kvartalet år 2020.
Polismyndigheten och kommunen såg vid årsskiftet 2019/2020 ett behov av att fortsätta det
arbete som har påbörjats under år 2018 och 2019. Brottsförebyggande rådet föreslog att
medborgarlöftets giltighetstid förlängs varpå kommunstyrelsen den 4 mars 2020 § 84
beslutade att förlänga avtalet med Polismyndigheten för att gälla även under år 2020.
Arbetet berör trafiksäkerhet, kunskapshöjande arbete i skolan vid misstanke om bruk av
droger samt projektet 100 % Ren Hårdträning.
Avtalets tre områden
SMADIT
Polisen och kommunen samverkar i trafiksäkerhetsarbetet genom metoden SMADIT
(samverkan mot alkohol och droger i trafiken). SMADIT är en samverkan mellan olika
myndigheter med syfte att ge stöd till personer som rapporterats för ratt-, drogratt- eller
sjöfyllerister. Arbetssättet bygger på att så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar erbjuda
hjälp från kommunen.
Målet är att minska antalet påverkade förare genom att minska antalet återfall bland ratt-,
drogratt- eller sjöfyllerister. År 2019 var det två personer som tackade ja till erbjudandet om
kontakt med kommunen av totalt 26 förare som testades positivt för alkohol och/eller droger i
Finspångs kommun. År 2020 har polisen under det första kvartalet påträffat 4 personer för
ratt- eller drograttfylla
Behandlingsteamet i Finspångs kommun tar omgående kontakt med klienten när ett
SMADIT-ärende inkommer till kommunen från polisen. Ärendet kommer via fax och
Finspångs kommun erbjuder enligt metodens rekommendationer en besökstid snarast (helst
inom 24 timmar).
Under 2019 fick kommunen in två ärenden och en av de kontaktade personerna kom på
erbjuden tid. Av sekretesskäl lämnar inte behandlingsteamet i Finspångs kommun ytterligare
information i ärendet.
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År 2020 har polisen under det första kvartalet påträffat 4 personer för ratt- eller drograttfylla.
Det har inte inkommit några SMADIT-ärenden till kommunen under första kvartalet år 2020
då dessa fyra individer inte har önskat denna kontakt.
Kunskapshöjande arbete i skolan vid misstanke om bruk av droger
Polis och kommun arbetar tillsammans för att kunskapshöja skol- och fritidspersonal i tydliga
drogtecken samt tydliggöra rutiner vid misstanke om bruk av droger. Polisen samverkar
främst med skolornas fritidspersonal och rektorer och har under år 2019 besökt skolorna vid
flertalet tillfällen och det kunskapshöjande arbetet har skett i vardagen.
Under år 2020 har polisen hittills genomfört fem skolbesök i organiserad form. Ett
ungdomsmöte har anordnats med samtal om narkotika och en informationsdag har genomförts
med personal och elever på CNG.
Länsstyrelsen i Östergötland anordnar utbildningen Östgötapiloten som syftar till att ge
kunskap och verktyg för att personalen inom skolan ska kunna känna sig trygga att möta
ungdomar i narkotikafrågor. Särskolan och introduktionsprogrammet i Finspångs kommun
arbetar med Östgötapiloten.
Projektet 100% Ren Hårdträning
100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och
tillgången på dopningspreparat på träningsanläggningar. Som en del av metoden utbildas
personal på träningsanläggningar, träningsanläggningar diplomeras och ingår i nätverk som
arbetar för att motverka och förebygga dopning.
I Finspångs kommun är fyra träningsanläggningar diplomerade sedan år 2017, dessa är
Medley, God form och Aktiv hälsocenters två träningsanläggningar.
Polis och Kommun besöker träningsanläggningar och personer som använder dopning blir
avstängda från träning. En person som har tränat i Medleys lokaler har under år 2019 blivit
avstängd från träning. Under första kvartalet år 2020 har polisen genomfört två kontroller på
träningsanläggningarna och ingen är rapporterad för dopingbrott.
Det finns i dagsläget flera nya träningsanläggningar i Finspångs kommun som ännu inte är
diplomerade.
Ett lokalt nätverksmöte är planerat under våren år 2020 då representanter från de
träningsanläggningar som inte är diplomerade kommer att bjudas in.

3

541

Anders Axelsson

2020-05-20
Dnr KS.2019.0519

1 (1)

Kommunstyrelsen

Fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Förutom det som framkommer i kommunstyrelsens reglemente, så har fullmäktige
delegerat övrig beslutanderätt till kommunstyrelsen i ett särskilt beslut. Denna
delegation har dock inte reviderats sedan 2007. Förvaltningen har därför tagit fram
ett nytt förslag till delegation. Förutom en del språkliga revideringar och
uppdateringar har delegationen framför allt anpassats till aktuell lagstiftning samt att
delegationen överensstämmer med vad som framkommer i kommunens övriga
styrdokument. I några fall föreslås delegationen kompletteras med nya punkter som
tidigare inte funnits med. Beredning av förslagen har skett tillsammans med berörda
verksamheter.
Förändringarna syftar till att skapa en tydlig utgångspunkt för kommunstyrelsens
beslutanderätt, som också kan förstås och tolkas av förvaltningsorganisationen. Det
finns dock skäl att betona att frågor av större principiell beskaffenhet, i enlighet
med kommunallagens kapitel 5, alltid ska behandlas av fullmäktige.
Förslag till beslut
Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige
1. Att fastställa fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen
2. Att upphäva tidigare delegation från 2007-06-20
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Formaterat: Rubrik 1

Kommunfullmäktige har 2020-xx- § xx beslutat att delegera rätten till kommunstyrelsen
att besluta i följande angivna ärenden och ärendegrupper.

Administrativa och kommunalrättsliga frågor
1.

Då kommunfullmäktiges sammanträde ej kan inväntas fullfölja fullmäktiges
arbetsuppgifter.

2.

Avge yttrande som ankommer på fullmäktige, och som ej åligger annan, om inte
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.

3.

Kommunstyrelsen får också besluta i sist nämnda slag av yttranden om remisstiden
inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

4.

I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

5.

Kommunstyrelsen får på kommunens vägnar sluta avtal med annan, liksom med
kommunal verksamhet samt kommunalt bolag. Avtal får inte omfatta längre tid än tio
år utan fullmäktiges prövning.

6.
7.

Formaterat: Inte

Utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda
kommunens vapen och logotypé.
Besluta om flaggning på kommunens flaggstänger på icke allmänna flaggdagar.

6.8. Besluta i frågor rörande Finspångs kommuns grafiska profil.
7.9. Besluta om förvaltningsorganisation
10. Avge yttrande enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
8.11.

Besluta om varuhemsändningsbidrag enligt av fullmäktige fastställt regelverk.

9.12.
Besluta om medfinansiering av regional bygdepeng enligt fastställt regelverk
Bevilja bidrag till näringslivsåtgärder och landsbygdsutveckling enligt riktlinjer.
10.13.

Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

11.14.

Ansöka om permutation av kommunens fonder och stiftelser

12.1.
Enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder besluta om bidrag för enskilda
vägar till vägsamfälligheter och vägföreningar.

Kommentar [AA1]: Ses som
verkställighet.
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Finansfrågor
13.15.

Tillämpningsföreskrifter för kommunens finanspolicy (finansinstruktion).

14.16.

Speciella finansieringsavtal.

15.17. Upptagande och omläggning av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
fullmäktige fastställt,
16.18.

Besluta om leasingavtal.

17.

Upptagande och omläggning av investeringskrediter.

18.19.

Upptagande av rörelsemedelkrediter.

19.20.

Likvidplaceringar.

Formaterat: Indrag: Vänster: 0,6
cm, Ingen numrering

20.21. I varje enskilt ärende anvisa medel ur kommunens kapital upp till 300.000
kronor.
21.22. I varje enskilt ärende anvisa medel ur kommunens rörelsekapital upp till
300.000 kronor.
22.23. I varje enskilt ärende anvisa medel ur avsatt budget för oförutsedda behov, samt
utveckling och omställning upp till 1 miljon kronor. 300.000 kronor.
23.24. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag besluta om
avskrivning av sådan fordran som hänför sig till kommunstyrelsens
förvaltningsområde.
24.25.

Försäljning av utrangerade inventarier.

25.26. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen för kommunalt bolag eller lån som
avser ett egnahem eller småhus som upplåts som bostadsrätt inom av
kommunfullmäktige angivna belopp.
26.27. Upplåning respektive utlåning till samt ingående av borgen för de kommunala
företagen inom ramen för av kommunfullmäktige beslutad årlig limit
27.28.

Besluta om justering av budgetramar mellan sektorer utan principiell betydelse.

28.29. Besluta omfördelning av investeringsbudget till enskilda projekt upp till 10 mkr
inom respektive anslagsområde
29.30. Besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för avsatta medel för
reinvesteringar, energieffektiviseringar och underhåll av kommunens fastigheter, samt
avsatta medel för sektorernas verksamhetsinvesteringar och IT-investeringar.
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Mark, fastigheter samt plan och byggfrågor
30.31. Besluta om rivning av byggnad som är olämplig att bevara och som saknar
kulturhistoriskt värde.
32. Besluta om köp, försäljning eller byte av fastighet upp till 5 miljoner kronor vid varje
tillfälle inom fastställd budget eller andra riktlinjer och villkor.
33. fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet. Beslut fattas i enlighet
med fastighetsbildningslagen, expropriationslagen eller plan- och bygglagen
31. upplåta tomträtt, inom riktlinjer och villkor.
34. Hyra in och arrendera mark, byggnader, bostäder och lokaler för högst tio tjugo år
35. Hyra ut och upplåta mark, byggnader, bostäder och lokaler med nyttjanderätt,
innefattande även jakt- och fiskerätt, upp till tio år.
32.36. Besluta om att ändra fastställt tomtpriset med hänsyn till tomtens beskaffenhet
och möjligheter till byggnation. (Kf 2007-06-20, § 162)
33. Besluta i ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter m.m. som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.
34.37. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra
kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet
och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt.
35.38. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt
fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt, utom
såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord.
36.39. Beslut om upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål. Beslut om
upplåtelse av platser för torghandel.
40. Utse ombud för kommunen i vägsamfälligheter och vägföreningar.Enligt av
kommunfullmäktige fastställda grunder besluta om bidrag för enskilda vägar till
vägsamfälligheter och vägföreningar.
37. Ansöka om förrättning och bevaka kommunens intressen i ärenden om fastighetsplan,
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar,
ledningsrätt och andra liknande ärenden
38. Godkänna utredning om gatukostnadsersättningar
39. Besluta om markreservationer
40. Besluta om markanvisningsavtal
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41. Vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska
anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,
42.41. Antagande av detaljplan och områdesbestämmelser, ändring eller upphävande
av detaljplan eller sådana bestämmelser som inte är av stor vikt eller som inte har
principiell betydelse, med beaktande om planen tas fram enligt standardförfarande
eller utökat förfarande.
43.42. Bostadsförsörjning, exploateringsverksamhet – Besluta om exploateringsavtal i
huvudsaklig överensstämmelse med av kommunfullmäktige antagen
exploateringsbudget – ärenden beträffande skyldighet att betala gatukostnader enligt
plan- och bygglagen.
44.43. Besluta om planbesked att till överprövande myndighet avge yttrande över
överklagade beslut om detaljplaner, fastighetsplaner eller områdesbestämmelser, att
utöva kommunens rättigheter vid tillämpning av 13 kap 17 § plan- och bygglagen,
2017-01
45.
Yttra sig i ärenden om tillstånd till vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljöbalken,
att besluta om föreläggande eller förbud föranledda av anmälan för samråd enligt 12 kap 6
§ miljöbalken samt beslut om stängselgenombrott enligt 26 kap 11 § miljöbalken att
begära fastighetsreglering och fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen och
påkalla förrättning enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen m fl, samt att fatta

Formaterat: Normal, Indrag:
Vänster: 0,63 cm, Ingen

Kommentar [AA2]: Kommunst
elsens yttranderätt hanteras i p. 2

46.44. Besluta om adressättning, namn på gator, vägar, allmänna platser, samt
kvartersindelning och kvartersnamn
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument
Sammanfattning
Politiska styrdokument är verktyg för att förverkliga politiska inriktningar, mål
och beslut. Styrdokument är en del av Finspångs kommuns styr- och
ledningssystem. Kommunens viktigaste övergripande styrdokument är
kommunfullmäktiges budget – Strategisk plan och budget. I budgeten fastställs
hur kommunens samlade resurser ska prioriteras samt fördelas mellan
kommunens olika verksamheter.
Utöver de dokument som krävs för den politiska och ekonomiska förvaltningen
saknas i huvudsak reglering i kommunallagen om vilka övergripande
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden
är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver,
och där ställs det krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument,
exempelvis översiktsplan etcetera.
Det finns ett mycket stort antal styrdokument i Finspångs kommun och dessa bör
vara strukturerade på ett enkelt sätt, så att det inte skapas alltför många olika
nivåer i dokumentens hierarki. För att förtydliga detta är det viktigt att det finns
en enhetlig terminologi bland dokumenten och en definition av vad respektive
dokument står för. Det underlättar för dem som ska ge uppdrag och fastställa
dokumentet, för dem som ska skapa det och för dem som ska använda det. Själva
styrdokumentet ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning.
Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är begripliga och så få som
möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning.
Syftet med Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument är därför att
bestämma en definition för vad som är styrdokument samt att skapa en enhetlig
struktur för de olika styrdokumentens inbördes förhållande. Det bidrar även till
att tydliggöra styrdokumentens roll när det gäller styrning och uppföljning av
verksamheten i kommunen. Namnet anger vilken förväntan vi kan ha på
dokumentet.
I Riktlinjer för styrdokument regleras endast styrdokument som är beslutade av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller på delegation av dessa.
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Riktlinjerna gäller inte för kommunens budgetdokument, för organiserande
dokument som reglementen, arbetsordning för kommunfullmäktige,
bolagsordningar och delegationsordningar. För den typen av dokument finns
rekommendationer på innehåll och utformning från Sveriges kommuner och
regioner (SKR). Riktlinjerna ska inte heller tillämpas på dokument vars
utformning styrs av krav i speciallagstiftningar, till exempel översiktsplan.
Beslut om avgifter, taxor och bidrag är också undantagna från riktlinjerna.
Fortsatt arbete i förvaltningen
I riktlinjerna behandlas inte den praktiska utformningen av styrdokumenten.
Utifrån beslutet om riktlinjerna skriver förvaltningen en rutin för hur de politiska
styrdokumenten ska tas fram. Den vänder sig till tjänstepersoner och
dokumentägare. I rutinen preciseras även ansvaret för att dokument publiceras på
webbplatsen. Förvaltningen ska också ta fram dokumentmallar för respektive
dokumenttyp med stödtexter och förslag på rubriker som ytterligare ett stöd till
handläggare.
Det kommer att behöva göras en översyn av befintliga styrdokument för
eventuella anpassningar till de här riktlinjerna. Då blir det också aktuellt med
beslut för att fastställa reviderade dokument.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att fastställa Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument enligt
förslag KS.2020.0572-1
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RIKTLINJER

FÖR

POLITISKT

FASTSTÄLLDA STYRDOKUMENT

Inledning
Politiska styrdokument är verktyg för att förverkliga politiska inriktningar, mål och beslut.
Styrdokument är en del av Finspångs kommuns styr- och ledningssystem.
Kommunallagen saknar i huvudsak reglering för vilka övergripande styrdokument en
kommun ska ha eller hur de ska utformas. Endast de dokument som krävs för den politiska
och ekonomiska förvaltningen är reglerade. Inom vissa områden är lagstiftningen starkt
styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och där ställs det krav på att
kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, jämställdhetsplan etc.

Syfte
Syftet med Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument är att fastställa en definition för
vad som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur för de olika styrdokumentens
inbördes förhållande. Det bidrar även till att tydliggöra styrdokumentens roll när det gäller
styrning och uppföljning av verksamheten i kommunen.
En enhetlig terminologi och en tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller ska
underlätta både för dem som ska skriva dokumenten och för dem som ska förstå och använda
dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan vi kan ha på dokumentet.

Avgränsningar
I Riktlinjer för styrdokument regleras endast styrdokument som är beslutade av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller på delegation av dessa.
Riktlinjerna gäller inte för kommunens budgetdokument, för organiserande dokument som
reglementen, arbetsordning för kommunfullmäktige, bolagsordningar och
delegationsordningar eller dokument vars utformning styrs av krav i speciallagstiftningar till
exempel översiktsplan. Beslut om avgifter, taxor och bidrag är också undantagna från
riktlinjerna.
I riktlinjerna behandlas inte den praktiska utformningen av styrdokumenten. Detta görs i Rutin
för framtagande av politiska styrdokument som vänder sig till tjänstepersoner och
dokumentägare.
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Definition av dokumenttyper
Styrdokumenten delas in i planerande styrdokument och normerande styrdokument. En tydlig
skillnad ligger i att planerande dokument handlar om åtgärder som bryter nya vägar, vad som
ska göras, medan de normerande handlar om hur vi utför befintlig verksamhet.

Planerande dokument
Planerande dokument är framåtblickande och syftar till att ange viljeriktning, målsättning och
aktiviteter inom ett definierat område. Genom planerande styrdokument tydliggör politiken
vad kommunen ska göra för att uppnå framtida tillstånd inom olika områden.
De planerande dokumenttyperna är: strategi, program och plan.
Strategi
Avgörande vägval för att nå målen

Strategin är det mest översiktliga och överordnade av de planerande dokumenten, men
samtidigt det mest abstrakta.
Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för verksamheten. Den kan innehålla
långsiktiga perspektiv och den måste peka ut de verksamhetsområden och avgörande val som
är av kritisk betydelse för att nå dit. Strategin bidrar till att bygga upp den profil som
verksamheten vill ha. Det innebär samtidigt att något annat väljs bort. För att vara ett
fungerande dokument måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning och ange
prioriteringar.
Strategin säger inte något om vilka medel eller metoder som ska användas. Dessa kan vara
olika för olika verksamhetsgrenar. För att ange medel och metoder har vi program och planer.
Exempel på dokument: Digitaliseringsstrategi och IT-strategi.
Program
Konkreta åtgärder inom visst område i riktning mot målen

Programmet är en mellanform av strategi och plan som kan blanda långsiktiga och
översiktliga direktiv med mer konkreta. Jämfört med strategin konkretiserar programmet vilka
åtgärder vi ska göra, men utan planens detaljerade utförande och ansvar. Programmet ska
innehålla politiska målsättningar och kan senare följs av en mer detaljerad plan i samma
ämne.
Programmet kan betraktas som målsättningar för ett visst område, geografiskt eller
verksamhetsmässigt. Programmet ska tala om vad vi vill uppnå och vilka effekter vi strävar
efter. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan
ytterligare ideologiska överväganden.
Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande, utan kan till exempel ange
alternativ att ta ställning till i plandokument eller i verkställighet. Programmet anger inte
heller några detaljerade tidsplaner.
Exempel på dokument: Personalpolitiskt program, Kulturmiljöprogram och
Naturvårdsprogram.
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Plan
Aktiviteter, tidsram och ansvar

Planen är det mest konkreta dokumentet av denna typ. Planen ska vara en instruktion över
initiativ som ska tas.
Planen ska beskriva aktiviteterna så konkret att det säkrar det önskade utförandet, oavsett vem
som gör dem. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att aktiviteterna blir gjorda. Den
ska ange ett tidsschema och hur eventuell uppföljning ska ske. Det ska framgå hur planen ska
finansieras.
En plan kan vara kopplad till ett regionalt, nationellt eller internationellt mål eller program.
Exempel på dokument: Heltidsplan – Heltid som norm, Finspångs kommun 2017 2021 och
Utbyggnadsplan för IT-infrastruktur 2017-2020.

Normerande dokument
Den andra typen av dokument är normerande. De klargör vårt förhållningssätt till något, eller
ger direktiv för hur en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara ”lagtext” som mindre
handlar om vad som ska göras utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras.
Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed
också sätta gränser för vårt agerande. Även dessa dokument kan anses ge ett uppdrag. Likt
planen kan de vara en instruktion över vad som ska göras, vem som ska göra det, och vilka
resultat som ska bli följden.
De normerande dokumenttyperna är: policy, riktlinjer och regler.
Policy
Finspångs kommuns hållning

Policyn anger vårt förhållningssätt till något, en princip att hålla sig till. Den kan klargöra vår
syn på till exempel service och bemötande, samverkan, sponsring, konkurrensutsättning eller
internationella kontakter. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning
för bedömningar från fall till fall.
En policy kan ibland uttryckas i en enda mening. Det kan därför ofta vara lämpligt att en låta
fastställd policy ingå som portalparagraf i ett annat dokument.
Exempel på dokument: Upphandlings- och inköpspolicy och Policy för medborgardialog.
Riktlinjer
Rekommenderade sätt att agera

Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjer kan lägga ett
golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som
bör erbjudas. Riktlinjer kan också vara inriktade på metod och rekommendera vissa
tillvägagångssätt. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för
verksamheten.
Riktlinjer är inte absolut bindande. De anger ett handlingssätt som ger ett visst utrymme för
individuella variationer. Det är möjligt att avvika från riktlinjen om det finns starka argument
i det enskilda fallet. Om ett dokument med riktlinjer också innehåller en eller flera regler
måste den eller dessa tydligt markeras.
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Exempel på dokument: Riktlinjer för direktupphandling och Riktlinjer representation, gåvor,
mutor och jäv.
Regler
Absoluta gränser och ska-krav

Regler är en samling “paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande. De
koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller.
Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument
är ”ska”, ”måste” och ”får inte”.
Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla luddiga formuleringar som bara innebär
strävan i en viss riktning, eller lämnar åt läsaren att avgöra om denne vill följa ordalydelsen
eller inte.
Exempel på dokument: Ekonomistyrningsregler, Bidragsregler för föreningsstöd till kulturoch fritidsverksamhet i Finspångs kommun.

Hierarki
Även om dokumentet Strategisk plan och budget inte omfattas av den här riktlinjen är det
ändå i sammanhanget hierarki viktigt att understryka att det är kommunens viktigaste
övergripande styrdokument.
Generellt gäller att styrdokument, oavsett om de är planerande eller normerande, ska beslutas
av kommunfullmäktige om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Nämnder får inte ta beslut om egna dokument om sådana redan reglerats av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.
Nedanstående matris visar schematiskt vilken typ av dokument som hör hemma i vilket
sammanhang.

Översiktlig
Allmän
Detaljerad

Planerande

Normerande

Strategi
Program
Plan

Policy
Riktlinjer
Regler

Strategin kan upplevas som mer statusfylld än planen. Den kan också sägas vara överordnad
programmet och planen, som är sätt att låta strategin komma till mer konkret uttryck. Men
samtidigt ställs det högre krav på en plan än på en strategi – och planen ställer högre krav på
utförandet.
Policyn är det mest översiktliga av de normerande dokumenten, men inte nödvändigtvis
överordnat de övriga typerna. En policy lämnar åt läsaren att själv bedöma det konkreta fallet.
Riktlinjer lämnar också utrymme för bedömningar i det enskilda fallet. Men det är inte tillåtet
att bryta mot en regel utifrån egna åsikter om att uppfylla policyns andemening.
Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid har följeslagare i samma ämne på de båda
andra nivåerna; att en plan alltid föregås av strategi och program; eller att en policy alltid
bryts ned i riktlinjer och regler. Varje dokument lever sitt eget liv – matrisen är en hjälp att
utforma varje dokument så att det uppfattas på rätt sätt av dem som ska använda det.
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Dokument på verksamhetsnivå
Utöver styrdokumenten kan finnas tillämpningsanvisningar, handböcker och rutiner med
mera, som innehåller handfasta råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa
stannar just vid praktiska och inte innehåller sådant som hör hemma i styrdokument, eller
åtgärder som kräver beslut om finansiering. Dessa behandlar hur-frågor, ofta i detalj, och
beslutas på tjänstemannanivå.
Även vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har betydelse
för den egna verksamheten, till exempel aktivitetsplan. Även dessa planer ska förstås vara
utformade enligt riktlinjerna, för att olika dokument ska ha sitt sammanhang.

Dokumentägare
Varje styrdokument ska ha en dokumentägare. Dokumentägaren ser till att styrdokumentet
aktualitetsprövas, följs upp och vid behov revideras eller upphävs.

Giltighet
Styrdokumenten gäller tillsvidare om inte annat anges.
Ett styrdokument ska upphävas om det är inaktuellt eller har ersatts av ett nytt styrdokument.
Styrdokument med slutdatum eller begränsad giltighetstid upphävs per automatik vid angiven
tidpunkt.

Uppföljning
Styrdokument ska i möjligaste mån innehålla ett avsnitt om hur och när dokumentet ska följas
upp. Detta är främst aktuellt för dokumenttyperna riktlinjer och handlingsplan.
Finns det behov av att utvärdera styrdokumentet och dess konsekvenser ska avsnittet även
innehålla en beskrivning om hur och när en sådan utvärdering ska ske.

Aktualitetsprövning och revidering
Aktualitetsprövningen ska ske minst en gång per mandatperiod. Vid aktualitetsprövning ska
behovet av styrdokument övervägas och om dokumentet har ett aktuellt innehåll.
Rätten till revidering av administrativ eller redaktionell art regleras i ansvarig nämnds
delegationsordning.

Publicering
Alla Finspångs kommuns styrdokument som antagits av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnd eller på delegation ska finnas samlade på finspang.se i gemensam
typografi och design.
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Kommunstyrelsen

Hyresavtal Sergelsgården
Sammanfattning
Under 2012 beslutade Regionen att bygga ett nytt vårdcentrum i Finspångs
kommun. I samband med detta beslut överenskoms att kommunens
korttidsboende Sergelsgården skall samlokaliseras i vårdcentrummet.
Under året färdigställs byggnationen som beräknas tas i drift under december
månad 2020.
Sergelgårdens är idag ett korttidsboende som tidigare benämnts som
Utredningsenheten och är idag beläget på lasarettsområdet i nära anslutning till
Närsjukvården i Finspång (NiF). Verksamheten har tio platser och arbetet
bedrivs i nära samarbete med NiF. I samband med nybyggnationen möjliggörs
en utökning av ytterligare två korttidsplatser på Sergelsgården och en fortsatt god
samverkan med NiF.
Hyreskontraktet med Region Östergötland fastställer att ytan för Finspångs
kommun uppgår till ca. 730 kvm och årshyran till 3690 tkr i vilket el, värme,
VA, varmvatten, kyla och ventilation ingår. Detta kan jämföras med nuvarande
523 kvm till en årshyra på 329 tkr.
I och med att verksamheten kommer att bedrivas mer samlokaliserat kan även
driftkostnader så som lokalvård, kost, tvätt samt kostnad för inventarier komma
att påverkas.
När dessa uppgifter är fastställda kommer dessa kostnader att presenteras i
budgetarbetet inför 2021.
Hyreskontraktet gäller till och med 2030.12.31 med möjlighet till ytterligare
förlängning med 5 år. Hyresavtalet i sin helhet bifogas denna tjänsteskrivelse se
bilaga 1.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
besluta att

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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1. teckna avtal mellan Finspångs kommun och Region Östergötland angående
adressen Brinellsväg 9 med fastighetsbeteckning Borgmästaren 8
2. ge Vård och omsorgssektorn i uppdrag att samlokalisera korttidsboende
Sergelsgården i Vårdcentrum Finspång
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Kommunstyrelsen

Återremiss Uppföljning bidrag till körkort för elever som
studerar på Bergska gymnasiet
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-25 behandlades ärende uppföljning
bidrag till körkort för elever som studerar på Bergska gymnasiet KS.2019.1072.
Ärendet återremitterades till förvaltningen med yrkande att ärendet ska tillföras
ytterligare information utifrån följande attsatser:
1. Att ta fram vilken bedömning Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör
huruvida körkortsbidrag strider mot likställighetsprincipen.
2. Att återkomma med förslag på hur körkortsbidrag skulle kunna utformas
för att bäst bidra till anställningsbarhet, rättvisa och främja så att många
elever söker Finspång som utbildningsort.
Sektor utbildning har ett prioriterat uppdrag att följa upp och utvärdera bidrag till
körkort i den strategiska planen 2019-2021.
Uppföljningen ska undersöka ekonomiska följder, samt följa upp värdet med
körkortsbidrag gällande:




Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet
Rättviseskäl
Marknadsföringsskäl

Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna att
ansöka om bidraget och beviljas utifrån fastställda kriterier.
Syftet med utredningen är att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till beslut
om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning framöver.
Underlag till uppföljningen har samlats in via att ta del av handlingar tillhörande
Humanistiska nämnden, ärende Körkortsutbildning vid Bergska skolan, diarienr
07.0036, lagar, ekonomisk rapport, statistik, enkätundersökning elever åk 1, 2 och 3
Bergska gymnasiet Bildningen samt intervjuer av utvalda informanter.
Inom gymnasieskolans ram finns det program där körkortsutbildning med möjlighet
att nå körkortsbehörighet B (personbil) ingår. Bergska gymnasiet har ingen av dessa
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program i sitt utbud. Den upphandlade körkortsutbildningen som anordnas på
Bergska gymnasiet är utanför gymnasieutbildningen. Körkortsbidraget erbjuds
elever inskrivna på Bergska gymnasiet att ansöka och beviljas utifrån fastställda
kriterier. Ett flertal folkbokförda ungdomar i Finspångs kommun studerar på andra
gymnasieskolor i regionen och i Sverige. Detta innebär att bidrag till
körkortsutbildning inte erbjuds alla elever folkbokförda i Finspångs kommun.
Utfallet för kostnaden för körkortsutbildning var år 2018, 478 000 kronor. Antal
avklarade körkort var cirka 37. Kostnaden för antal avklarade körkort för 2018 var
ungefär hälften av storleken på utfallet på bidraget. År 2019 var utfallet för
kostnaden för körkortsutbildning t.o.m. november 416 000 kronor. Antal avklarade
körkort är 22 fram till oktober, alltså en lägre siffra på avklarade körkort. Dock har
87 elever skrivit in sig på körskolan så det innebär att det är en hög andel som har
pågående körkortsutbildning med hjälp av körkortsbidraget. Snittkostnaden för
körkortsbidraget åren 2009-2019 är ca 463 000 kronor.
Branscherna som har deltagit som informanter har generellt bedömt att det är en
klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar.
Av de elever som deltog och svarade på enkätundersökningen i åk 1, 2 och 3 på
Bergska gymnasiet svarade cirka hälften att bidrag till körkort var en bidragande
orsak till att de valt gymnasieutbildning på Bergska gymnasiet.
Gymnasieskolans analys är att körkortsbidraget skapar större förutsättning för ökad
anställningsbarhet samt att det bidrar till att minska socioekonomiska skillnader.
Utifrån ett marknadsföringsperspektiv har Bergska gymnasiet, Bildningen
uppfattningen att körkortsbidraget är bidragande till att eleverna söker
gymnasieprogram på Bergska gymnasiet. De uttrycker också utifrån rättviseskäl, att
eleverna i Finspångs gymnasieskolor bör behandlas lika avseende möjlighet att
ansöka om bidrag till körkortsutbildning.
Återremiss
Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning om huruvida körkortsbidraget
strider mot likställighetsprincipen.
SKR definierar kommunallagens likställighetsprincip enligt följande:
Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för kommuner och regioner att
särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på
annat än objektiv grund. För att en kommun eller region ska kunna behandla sina
medlemmar olika fordras alltså att beslutet om detta grundar sig på rationella
hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte förekomma.
Ett exempel där det är möjligt att ge stöd till en enskild är exempelvis att man enligt
socialtjänstlagen kan ge försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen till en
kommunmedlem under vissa förutsättningar utan behöva ge det till alla
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kommunmedlemmar. Där finns alltså lagstöd för att behandla en kommunmedlem
annorlunda. Det är också vad man kallar ett objektivt skäl.
Ett objektivt skäl eller saklig grund är att behandla alla i samma grupp på samma
sätt. Kommunen definierar den grupp som ska behandlas lika. För att det ska kunna
vara ett sakligt och objektivt skäl måste också den grupp man tänker sig vara
tillräckligt stor. Gruppen kan t.ex. vara alla gymnasieelever folkbokförda i
kommunen eller alla som går i kommunens gymnasieskola och som är folkbokförda
i kommunen. Dock kan inte gruppen bestå av ett utvalt program eller några utvalda
program vid den kommunala gymnasieskolan.
Detta betyder att det exempelvis torde vara acceptabelt att ge körkortsbidrag till alla
kommunens gymnasieelever, medan det troligen inte är acceptabelt att bara ge till en
klass eller till elever på bara ett program.
Enligt förbundsjurist vid SKR så får inte Finspångs kommun utifrån lagstiftning
fortsätta ge bidrag till körkortsutbildning till gymnasieelever folkbokförda i annan
kommun. Det är inte en angelägenhet för Finspångs kommun att ge bidrag till
elever som är folkbokförda i andra kommuner. Enligt kommunallagen1 ska en
kommun bara syssla med sådant som är i medlemmarnas intresse. Medlemmarna
här är alltså de egna kommunmedlemmarna, inte de som är folkbokförda i andra
kommuner.
Det betyder att ge bidrag till andra kommunmedlemmar inte ligger i den egna
kommunens intresse. Skattebetalare ska inte betala för något som sedan ges till
medlemmar i andra kommuner. Ett beslut att ge bidrag till körkortsutbildning till
andra än kommunmedlemmar kan överklagas genom laglighetsprövning.
Slutsatsen från förbundsjurist vid SKR blir att det torde vara lagenligt att ge
körkortsbidrag till alla gymnasieelever i Finspångs kommun om de är folkbordförda
i Finspång, eller till alla elever inskrivna vid den kommunala gymnasieskolan om de
är folkbokförda i Finspång, men inte till elever som har annan folkbokföringsadress.
Utredningen visar att körkortsbidraget har varit av stort värde. Bedömningen är att
körkortsbidraget har bidragit till att stärka anställningsbarheten, bidragit till rättvisa
för gymnasieelever i Finspångs kommun samt varit en viktig del i marknadsföring.
För att veta hur bidraget på bästa sätt ska kunna bidra till anställningsbarhet, rättvisa
och främja så att många elever söker Finspång som utbildningsort behöver bidraget
följas upp på ett mer strukturerat sätt framöver. Detta innebär att en rutin behöver
tas fram för att säkerställa att nödvändig statistik samlas, analyseras och redovisas
kontinuerligt.
Slutsatsen blir att erbjudandet om bidrag till körkortsutbildning behöver förändras
för att följa kommunallagen och tre möjliga alternativ har identifierats.
Tas beslut alternativ A eller B ska kriterier för bidrag till körkortsutbildning justeras,
rutin för uppföljning och redovisning tas fram. Tas beslut om alternativ A ska även
ny rutin för ansökan tas fram.
1

Kommunallag (2017:725) 2 kap. 1 §
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Besluta om ett av följande alternativ:
A. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs kommun
får möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning.
B. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs kommun
och inskrivna på den kommunala gymnasieskolan, Bergska gymnasiet får
möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning.
C. Att befintlig möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning
avslutas för elever som startar gymnasieutbildning vid den kommunala
gymnasieskolan, Bergska gymnasiet årskurs 1 höstterminen 2021.
2. Att godkänna det prioriterade uppdraget utvärdera upplägget om bidrag till
körkortsutbildning för Bergska gymnasiet som avslutat
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Inledning
Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna möjlighet att
ansöka om bidrag till körkortsutbildning. Humanistiska nämnden beslutade 2007-12-12 Dnr
07.0036 (bilaga 1) om principer för att erhålla bidrag till körkortsutbildning. I processen inför
beslutet hade diskussioner länge förts bland politiker och tjänstemän att erbjuda eleverna
körkortsutbildning.
Humanistiska nämnden menade i sitt beslut att anordnandet av körkortsutbildning var av
värde för eleverna av arbetsmarknadsskäl, av rättviseskäl och av marknadsföringsskäl för
Bergska skolan. Humanistiska nämnden bedömde att körkortsutbildning är viktigt för att öka
den enskilda elevens framtida möjlighet till anställning i yrkeslivet.
Avtal för körkortsstudier tecknades med En annan trafikskola i Sverige AB, Axelhed
Förarutveckling AB samt Yrkesakademin AB, YA Trafikskola. Idag finns de två förstnämnda
kvar som leverantör av körkortsstudier.

Kriterier för bidrag till körkort
Bidraget erbjuds elever inskrivna på Bergska gymnasiet och som uppfyller ett antal kriterier:


Elev ska vid aktuellt tillfälle vara inskriven på skolan



Elev ska bedriva heltidsstudier enligt Centrala studiestödsnämndens (CSN) definition
och skolans bedömning



Elev ska ha bedrivit studier under minst två terminer

Erbjudandet som förändrats något sedan beslut togs 2007 gäller teoripaket, inkluderande
läromedel, undervisning, tillgång till körskolans datorer samt åtta stycken körlektioner. Den
totala summan för hela bidraget blir 5 504 kr/elev för 2019. När elev skriver in sig på
trafikskolan får de sitt teoripaket, efterhand som elev utnyttjar körlektioner så faktureras dessa
till gymnasieskolan.
För elever inskrivna på Bergska gymnasiet upphör erbjudandet då elev inte längre är inskriven
i skolan eller då elev inte lever upp till kriterier om heltidsstudier.

Syfte
Syftet med utredningen är att undersöka körkortsbidragets ekonomiska och verkliga följder
samt följa upp värdet för eleverna av arbetsmarknadsskäl, av rättviseskäl samt av
marknadsföringsskäl. Syftet är även att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till beslut
om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning framöver.
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Återremiss
På kommunfullmäktige 2020-03-25 återremitterades ärendet KS. 2019.1072, 2020-§ 54 till
förvaltningen för att återge Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning om huruvida
körkortsbidraget strider mot likställighetsprincipen. Återremissen skulle även resultera i
förslag på hur körkortsbidraget skulle kunna utformas för att bäst bidra till anställningsbarhet,
rättvisa och främja så att många elever söker Finspång som utbildningsort. Detta resulterade i
nytillkomna stycken under rubrikerna Resultat-Lagar, Analys-Lagar samt i Slutsats.

Frågeställning
Har man uppnått förväntat värde med körkortsbidrag gällande:


Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet



Rättviseskäl



Marknadsföringsskäl

Hur ser kostnaden ut för körkortsbidraget?

Metod
Metoden för att genomföra utredningen är både kvalitativ och kvantitativ då det är viktigt att
belysa utredningen ur båda aspekterna. Metoden ska bidra till att undersöka hur
körkortsbidraget har använts och för att undersöka vad informanterna tycker i frågan om
körkortsutbildning. Underlag har samlats in via ekonomisk rapport, lagar, statistik,
enkätundersökning elever åk 1, 2 och 3 Bergska gymnasiet Bildningen samt intervju via
telefon eller via mail med bestämda frågeställningar där utvalda informanter har fått svara
muntligt eller i mailsvar.
Urval av informanter är rektor nationella program och rektor introduktionsprogrammen samt
gymnasiesärskolan på Bergska gymnasiet, olika branschföreträdare och företrädare för
trafikskolor. Vidare har en gymnasiechef i Ljungby kommun intervjuats, då även Ljungby
erbjuder körkortsbidrag till gymnasieelever.

Resultat
Lagar
Skollag
Inom gymnasieskolans ram bedrivs körkortsutbildning med möjlighet att nå
körkortsbehörighet B (personbil) inom följande program, fordon-och transportprogrammet,
inriktning transport, bygg-och anläggningsprogram, inriktning anläggningsfordon.
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I gymnasieskolan finns examensmål som regeringen fastställt för de olika programmen.1 I
ämnes- och kursplaner anges vad som ska ingå i elevens utbildning och som sedan ska leda
till elevernas examensmål. Inom dessa program finns ett tydligt behov av körkort för sin
framtida yrkesroll. Ingen av dessa utbildningar anordnas på Bergska gymnasiet.
Skolverket och Transportstyrelsen har gett ut ett myndighetsövergripande stödmaterial,2 som
redovisar olika möjligheter till förarutbildning som leder till olika körkort inom
gymnasieskolans ram.
Kommunallagen
Den upphandlade körkortsutbildningen som anordnas på Bergska gymnasiet är utanför
gymnasieutbildningen. Körkortsbidraget erbjuds elever inskrivna på Bergska gymnasiet och
som uppfyller ett antal kriterier. Elever inskrivna på Bergska gymnasiet är folkbokförda i
Finspångs kommun samt från närliggande kommuner. Ett antal folkbokförda i Finspångs
kommun studerar på andra gymnasieskolor spridda över regionen och i Sverige. I
kommunallagen finns likställighetsprincipen som säger att kommuner och regioner ska
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat3. Kommunfullmäktige
i Gislaveds kommun har avslagit en motion4 om att erbjuda körkortsutbildning, som inte är
kopplat till en specifik utbildnings mål, med beaktning av den kommunala
likställighetsprincipen.
Återremiss
Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning om huruvida körkortsbidraget strider
mot likställighetsprincipen.
SKR definierar kommunallagens likställighetsprincip enligt följande:
Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för kommuner och regioner att
särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än
objektiv grund. För att en kommun eller region ska kunna behandla sina medlemmar olika
fordras alltså att beslutet om detta grundar sig på rationella hänsyn eller sakliga
överväganden. Något godtycke får inte förekomma.
Ett exempel där det är möjligt att ge stöd till en enskild är exempelvis att man enligt
socialtjänstlagen kan ge försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen till en
kommunmedlem under vissa förutsättningar utan behöva ge det till alla kommunmedlemmar.
Där finns alltså lagstöd för att behandla en kommunmedlem annorlunda. Det är också vad
man kallar ett objektivt skäl.
Ett objektivt skäl eller saklig grund är att behandla alla i samma grupp på samma sätt.
Kommunen definierar den grupp som ska behandlas lika. För att det ska kunna vara ett sakligt
och objektivt skäl måste också den grupp man tänker sig vara tillräckligt stor. Gruppen kan
t.ex. vara alla gymnasieelever folkbokförda i kommunen eller alla som går i kommunens
gymnasieskola och som är folkbokförda i kommunen. Dock kan inte gruppen bestå av ett
utvalt program eller några utvalda program vid den kommunala gymnasieskolan.
1

16 kap. 6 § skollagen (2010:800), förordning (SKOLFS 2010:14 om examensmål för gymnasieskolans
nationella program).
2
Skolverket och Transportstyrelsen, Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning
2018
3
Kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 §
4
Sammanträdesprotokoll Gislaveds kommun Dnr: KS.2016.256 2017-12-14
4

605

Detta betyder att det exempelvis torde vara acceptabelt att ge körkortsbidrag till alla
kommunens gymnasieelever, medan det troligen inte är acceptabelt att bara ge till en klass
eller till elever på bara ett program.
Enligt förbundsjurist vid SKR så får inte Finspångs kommun utifrån lagstiftning fortsätta ge
bidrag till körkortsutbildning till gymnasieelever folkbokförda i annan kommun. Det är inte
en angelägenhet för Finspångs kommun att ge bidrag till elever som är folkbokförda i andra
kommuner. Enligt kommunallagen5 ska en kommun bara syssla med sådant som är i
medlemmarnas intresse. Medlemmarna här är alltså de egna kommunmedlemmarna, inte de
som är folkbokförda i andra kommuner.
Det betyder att ge bidrag till andra kommunmedlemmar inte ligger i den egna kommunens
intresse. Skattebetalare ska inte betala för något som sedan ges till medlemmar i andra
kommuner. Ett beslut att ge bidrag till körkortsutbildning till andra än kommunmedlemmar
kan överklagas genom laglighetsprövning.
Slutsatsen från förbundsjurist vid SKR blir att det torde vara lagenligt att ge körkortsbidrag
till alla gymnasieelever i Finspångs kommun om de är folkbordförda i Finspång, eller till alla
elever inskrivna vid den kommunala gymnasieskolan om de är folkbokförda i Finspång men
inte till elever som har annan folkbokföringsadress.

Ekonomi
Uppföljning av budgeterad summa och utfall för körkortsutbildning åren 2009-2019 på
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Snittkostnaden för körkortsbidrag åren 2009-2019 är
ca 463 000 kr.
5

Kommunallag (2017:725) 2 kap. 1 §
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År

Budget i kr

Utfall i kr

2009

750 000

466 000

2010

500 000

656 000

2011

600 000

582 000

2012

600 000

653 000

2013

600 000

431 000

2014

400 000

403 000

2015

400 000

316 000

2016

350 000

361 000

2017

350 000

336 000

2018

300 000

478 000

2019

475 000

416 000
(t.o.m. nov)

Nyttjande av körkortsbidraget
I tabell nedan redovisas antal inskrivna elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Vidare redovisas antal elever med beviljade ansökningar till körkortsbidrag, antal elever
inskrivna i trafikskolan, antal elever som har pågående körkortsutbildning samt antal elever
som avklarat körkort. Då elev erhållit intyg från skolan så kontaktar elev själv en kontrakterad
trafikskola och skriver in sig som steg 1. I steg 2 bokar och beställer elev tid och börjar sin
körskortutbildning. Det finns endast statistik att tillgå från år 2018 och år 2019, den är dock
inte fullständig. Gymnasieskolan och trafikskolan, En annan trafikskola i Sverige AB har inte
sparat ansökningar från tidigare år, gallring av ansökningar sker utifrån bestämda rutiner.
Yrkesakademin AB har upphört som leverantör.

Bergska gymnasiet, Bildningen
År 2018

År 2019
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Antal elever

Ht18
Totalt: 262
Åk 1: 92
Åk 2: 74
Åk 3: 96

Ht19
Totalt: 261
Åk 1: 101
Åk 2: 88
Åk 3: 72

Antal ansökningar

Finns ej sparad statistik

77 (utfall t.o.m. nov)

År 2018

År 2019

Antal elever

Ht18
Totalt: 141
Varav IM: 129
Varav GYS: 12

Ht19
Totalt: 127
Varav IM: 111
Varav GYS: 16

Antal ansökningar

Finns ej sparad statistik

24 (utfall t.o.m. nov)

År 2018
86
49
37

År 2019
87 (utfall t.o.m. okt)
63
22 (utfall t.o.m. okt)

Introduktionsprogram (IM)
Gymnasiesärskola (GYS)

En annan trafikskola AB
Antal inskrivna i körskola
Antal under utbildning
Antal avklarade körkort

Övrig information från körkortsanordnare
Axelhed Förarutveckling AB
Information från Axelhed Förarutveckling AB:
Körskolan har under år 2018 och 2019 haft ca 5 elever inskriva från Bergska gymnasiet, de
eleverna har också klarat sitt körkort. Körskolan har sedan våren 2019 successivt avvecklat
körkortsutbildning mot personbil i Finspång men är intresserad av att skriva nytt avtal om det
blir aktuellt.

En annan trafikskola i Sverige AB
Information från En annan trafikskola i Sverige AB:
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Trafikskolan informerar att tiden från inskrivning på trafikskolan till att påbörja sin
körkortsutbildning till att bli klar är mycket varierande. Påverkande faktorer är elevens
motivation samt eventuella svårigheter att ekonomiskt klara utökat antal körlektioner. Det
finns ibland kunder som behöver upp till tre år för att bli klara med sitt körkort.

En annan kommuns organisation
I utvärderingen har kontakt tagits med Sunnerbogymnasiet, Ljungby kommun. Urvalet är
baserat på att de har erbjudit bidrag till körkortsutbildning i ett antal år. Tanken var att få
information om deras erbjudande om bidrag till körkortsutbildning och vilka elevgrupper de
valt att erbjuda bidraget. Sunnerbogymnasiet berättar att de i ett antal år haft ersättning till alla
elever (även externa) på högskoleförberedande- och yrkesprogram för elevernas
teorikostnader (ca 1700kr/elev).
Lika länge har tre program prioriterats och utöver teorin har eleverna på de tre programmen
fått ersättning för tio körlektioner och halkbanan.
De prioriterade programmen med total ersättning ca 8000 kr/elev är:
 Fordon-och transportprogrammet- inriktning personbil
 Vård- och omsorgsprogrammet
 Bygg-och anläggningsprogrammet-inriktning anläggningsfordon
På nämnden i oktober 2019 ändrades ersättningarna så att endast de prioriterade programmen
får ersättning på totalt max 2300kr/elev.

Ny reform körkortslån
En ny reform att beakta i utredningen är att regeringen införde möjlighet att ta körkortslån via
centrala studiestödsnämnden (CSN) den 1 september 20186. Målgruppen är vissa arbetslösa
som är inskrivna på arbetsförmedlingen i åldern 18-47 år. Lånet gäller för körkort med
körkortsbehörighet B, personbil och lätt lastbil. Denna reform infördes för att förbättra
jobbmatchningen på arbetsmarknaden.
Beroende på ålder gäller olika villkor för att kunna ansöka om körkortslånet:
 För den som har fyllt 18 år men inte 25 år, gäller att personen ska vara anmäld som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och den dag ansökan kom in till CSN delta i ett
av de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin eller
jobbgaranti för ungdomar eller under minst tre sammanhängande månader närmast
före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden deltagit i
etableringsprogrammet.
 För den som har fyllt 25 år men inte 48 år, gäller att personen ska vara anmäld som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och ha varit det under minst sex
sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till CSN och under
samma tid varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Lånet är högst 15 000 kronor. Lånet ska betalas tillbaka, och det behöver individen göra även
om man inte fått körkort. CSN får varje år en summa pengar från staten, som ska användas för
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körkortslånet. De beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna
räcker.

Branschers krav på B-körkort
Information från branscher om deras synpunkter om krav på B-körkort vid rekrytering. Urval
av informanter baseras på att valda branscher är relevanta för uppföljningen då de tillhör
några av kommunens största arbetsgivare. Ytterligare en ambition har varit att få med olika
typer av branscher.
Nedan redovisas svar utifrån frågeställning: När ni rekryterar nya medarbetare, ställer ni då
krav på B-körkort?
Siemens
Siemens har inga generella krav på B-körkort. Dock finns det tjänster där man måste resa pga.
arbetets karaktär exempelvis säljare eller servicepersonal i Sverige. För många andra tjänster
så hanteras resandet med taxi, flyg eller tåg vilket gör att man inte behöver B-körkort.
Stora Coop, Viberga
B-körkort är en kvalifikation som är önskvärd, då vissa tjänster kräver det.
Mogård AB
Mogård AB ställer krav på att alla medarbetare som nyanställs i deras boenden och i daglig
verksamhet har körkort. Deras brukare har så stora behov så att de sällan kan använda
färdtjänst och då är verksamheten beroende av att personal kan köra brukare till aktiviteter
och daglig verksamhet. Gällande administrativa tjänster så är det en bedömningsfråga i varje
enskilt fall och inte en regel.
NCC, Byggföretag
NCC har ett krav på B-körkort vid anställning eftersom de anställda måste vara rörliga inom
branschen.
Finspångs Kommun
Finspångs Kommun, HR informerar att generellt behövs B-körkort och det efterfrågas för
tjänster inom de stora resurskrävande områdena t ex hemtjänsten, lokalvården och inom
bemanningscentralen, där de måste kunna förflytta sig i arbetet. Men även inom verksamheter
som t ex räddningstjänsten, IT, Transportenheten och bygg- och miljöenheten behövs Bkörkort.

Enkätundersökning elever åk 1, 2 och 3 Bergska
gymnasiet, Bildningen
En enkätundersökning har genomförts med elever i åk 1 (antal 101), åk 2 (antal 88) och åk 3
(antal 72) på Bergska gymnasiet, Bildningen. En enkät riktad mot elever i åk 2 och 3 och en
riktad mot elever i åk 1. Svarsfrekvens enkät åk 1, 35% och enkät åk 2 och 3, 53%.
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Syftet med enkätundersökningen är att synliggöra vad körkortsbidraget betyder för eleverna
på Bergska gymnasiet och om erbjudande om körkortsbidrag är en faktor som ökar intresset
för att ansöka till utbildningar på Bergska gymnasiet samt om eleverna i åk 2 och 3 ansökt om
bidrag för körkort. Resultat redovisas efter varje fråga i enkäterna.

Enkätundersökning körkortsbidrag, Åk 2 och 3
Frågeformulär:
1.När du ansökte till gymnasiet hade du kunskap om att Bergska gymnasiet erbjuder
möjlighet att ansöka om körkortsbidrag?
Antal

%

Ja

71

84,5

Nej

12

14,3

Vet inte

1

1,2

Total

84

100

2. Om du svarade ja, var erbjudandet om körkortsbidrag bidragande till att du valde
Bergska gymnasiet?
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Antal

%

Ja

24

30,8

Nej

34

43,6

Vet inte

20

25,6

Total

78

100

3. Har du ansökt om körkortsbidrag?
Antal

%

Ja

59

70,2

Nej

25

29,8

Vet inte

0

0

Total

84

100

Enkätundersökning körkortsbidrag, Åk 1
Frågeformulär:
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1. När du ansökte till gymnasiet hade du kunskap om att Bergska gymnasiet erbjuder
möjlighet att ansöka om körkortsbidrag?
Antal

%

Ja

32

91,4

Nej

3

8,6

Vet inte

0

0

Total

35

100

2. Om du svarade ja, var erbjudandet om körkortsbidrag bidragande till att du valde
Bergska gymnasiet?
Antal

%

Ja

14

40

Nej

14

40

Vet inte

7

20

Total

35

100

Gymnasieskolans utvärdering
Bergska gymnasiet har medverkat i utvärderingen genom att svara på följande frågor:
Vad tycker ni körkortsutbildningen har för värde för eleverna av arbetsmarknadsskäl,
anställningsbarhet, av rättviseskäl och av marknadsföringsskäl?
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Verksamheterna har sammanställt var sitt svar:
Utvärdering från verksamheten Bergska gymnasiet, Introduktionsprogrammen (IM)
och Gymnasiesärskolan (GYS)avseende körkort av:
• Arbetsmarknadsskäl, anställningsbarhet
För den elevgrupp som finns inom IM och GYS har möjligheten att få stöd för att genomföra
körkortsutbildningen en mycket stor betydelse. Detta gäller både för elever på IM och för
elever på GYS. I det arbete som sker med elevgruppen ligger fokus på att se möjligheter och
skapa ökad anställningsbarhet inför framtida vuxenliv (arbetsliv). Att ha körkort skapar helt
klart avgörande möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.
Skolan erbjuder idag stöd till de elever som genomför sin körkortsutbildning under
studietiden. Stödet sker i form av språkstöd (för elever med annat modersmål än svenska) och
i form av studiestöd för elever som har svårt på grund av olika funktionsnedsättning att ta till
sig teoridelarna inom körkortsutbildningen. Körkortsundervisningen blir därför en del av
elevernas studier. Vi ser att detta haft stor betydelse och det är också något vi skulle vilja
kunna satsa mer på då det blir en viktig motivationshöjande aktivitet för eleverna.
• Rättviseskäl (Likvärdighet, konkurrens på lika villkor)
Uppfattningen från skolan är att ett eventuellt körkortserbjudande ska ges till prioriterade
grupper, den elevgrupp inskrivna på Introduktionsprogrammen som inte kommer att kunna nå
behörighet till gymnasieskolans nationella program samt i vissa fall elever inskrivna i
gymnasiesärskolan.
• Marknadsföringsskäl
Detta har ingen avgörande betydelse.

Utvärdering från Bergska gymnasiet, Bildningen avseende körkort av:
• Arbetsmarknadsskäl, anställningsbarhet
Bergska gymnasiet bedömer att möjlighet att ansöka och få körkortsbidrag är viktigt för att bli
anställningsbar.
Körkort ger självklart en bättre anställningsbarhet, frågan är dock om det är skolans uppgift.
Vissa av lärarna ser en skillnad mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande
program. Någon tänker att det är viktigare för de som går på yrkesprogrammen.

• Rättviseskäl (Likvärdighet, konkurrens på lika villkor)
Det är en viktig rättvisefråga eftersom flera av eleverna kommer från familjer med liten
inkomst. Den fristående gymnasieskolan Curt Nicolingymnasiet har det och det skulle
naturligtvis bli mindre likvärdigt för de elever som stannar kvar i Finspång och pluggar om vi
inte skulle ha ett stödpaket för körkort.
• Marknadsföringsskäl
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Mycket viktigt, det finns elever som väljer Bergska gymnasiet på grund av detta.

Analys
Lagar
I skollagen har regeringen fastställt inom vilka program förarutbildning får erbjudas. Bergska
gymnasiet har inte de programmen i sitt utbud idag utan anordnar körkortsutbildning utanför
gymnasieutbildningen. I kommunallagen finns likställighetsprincipen som säger att
kommunen ska behandla sina medlemmar lika. Det nuvarande erbjudandet om körkortsbidrag
innebär att alla elever som är inskrivna på Bergska gymnasiet erbjuds körkortsbidrag, det
innebär samtidigt att alla ungdomar folkbokförda i Finspångs kommun inte får detta
erbjudande. Utredningen visar på att körkortsbidraget har varit av stort värde.
Återremiss
SKR:s förbundsjurist definierar likställighetsprincipen på så sätt att det inte är tillåtet för
kommuner och regioner att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Kommunen definierar den grupp som ska
behandlas lika. Gruppen kan t.ex. vara alla gymnasielever folkbokförda i kommunen eller alla
som går i kommunens gymnasieskola och som är folkbokförda i kommunen. Förbundsjuristen
säger i sin slutsats att det torde vara lagenligt att ge körkortsbidrag till alla gymnasieelever i
Finspångs kommun om de är folkbokförda i Finspång, eller till alla elever inskrivna på den
kommunala gymnasieskolan som är folkbokförda i Finspång, men inte till elever som har
annan folkbokföringsadress.

Ekonomi, nyttjande av körkortsbidraget, annan kommun
och körkortslån
År 2018 var kostnaden för körkortsutbildning 478 000 kronor, 86 elever var inskrivna i
trafikskolan och 37 elever klarade sitt B-körkort. År 2019 är kostnaden t.o.m. november
416 000 kronor, 87 elever är inskrivna och 22 har t.o.m. oktober klarat sitt B-körkort. Då
varken trafikskolorna eller gymnasieskolan har sparat statistik så finns det inte tidigare års
uppgifter att jämföra med.
I kontakt med en annan kommun så har de valt att ändra ersättningen till att enbart gälla
prioriterade program och bidragsnivån har sänkts från 8000 kronor till max 2300 kronor.
Den nya reformen körkortslån via CSN som kom 1 september 2018 har skapat möjlighet att
finansiera sitt B-körkort, målgrupp är vissa arbetslösa som är inskrivna på arbetsförmedlingen
i åldern 18-47 år. CSN får varje år en summa pengar som ska användas för körkortslånet. De
beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker. Det innebär
att alla som ansöker kommer inte beviljas lån för det finns en begränsning hur länge pengarna
räcker, med andra ord en osäker finansieringsmöjlighet.
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Branscher
Branscherna svarade att generellt krävs B-körkort för deras tjänster. Dock finns det tjänster,
exempelvis administrativa, där det är en bedömningsfråga i varje enskilt fall. Det bedöms
därmed vara en klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar.

Enkätresultat
En övervägande del av eleverna i åk 1, 2 och 3 svarar att de hade vetskap om att Bergska
gymnasiet erbjuder möjlighet att ansöka om körkortsbidrag när de gjorde sitt val av utbildning
och gymnasieskola. Cirka hälften av eleverna som svarat på enkäten anger att detta var en
bidragande orsak till att de valde Bergska gymnasiet. 70 procent av de elever som svarat på
enkäten i åk 2 och 3 har ansökt om körkortsbidrag.

Gymnasieskolans utvärdering
Arbetsmarknadsskäl/Anställningsbarhet
Den gemensamma bilden är att körkortsbidraget skapar större förutsättningar för ökad
anställningsbarhet. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan erbjuder också stöd i
teoristudierna till de elever som genomför sin körkortsutbildning under studietiden, det blir en
insats som finns i elevens studieplan.
Rättviseskäl
Bergska gymnasiet, Bildningen lyfter rättvisefrågan utifrån att körkortsbidraget bidrar till att
minska socioekonomiska skillnader. Det finns också uppfattningar om att prioritera vissa
grupper som elever på yrkesprogram, på introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan
som har en studieplan med målet arbetsmarknad. Rättviseskäl utifrån att Curt
Nicolingymnasiet erbjuder möjlighet att ansöka om körkortsbidrag.
Marknadsföringsskäl
Bergska gymnasiet, Bildningen har uppfattningen att erbjudande om körkortsbidrag bidrar i
allra högsta grad till att elever söker gymnasieprogram på Bergska gymnasiet.

Slutsats
Hur ser vi på resultatet utifrån frågeställningarna och vad drar vi för slutsatser?
Har man uppnått förväntat värde med körkortsbidraget gällande:


Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet



Rättviseskäl
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Marknadsföringsskäl

Hur ser kostnaden ut för körkortsbidraget?
Det har varit svårt att följa upp bidrag till körkortsutbildning och utvärdera bidrag till körkort
då det inte funnits några fastställda rutiner för uppföljning och ingen statistik att följa över
åren.
Alla ungdomar folkbokförda i Finspångs kommun erbjuds inte möjlighet att ansöka om
körkortsbidrag av den orsaken att inte alla studerar på Bergska gymnasiet utan är spridda på
flertal skolor i regionen och över Sverige.
Bedömningen är att det är en klar fördel att ha ett körkort för att vara anställningsbar och
körkortsbidraget har bidragit till ökade möjligheter för eleverna att kunna få ett körkort.
Bergska gymnasiet bedömer att körkortsbidraget är mycket viktigt. Det finns elever som
väljer Bergska gymnasiet på grund av att de via marknadsföring fått kännedom om att skolan
erbjuder möjlighet att ansöka om körkortsbidrag. Om inte Bergska gymnasiet hade
körkortsbidraget, skulle eleverna välja annan kommun då, som inte har körkortsbidrag, när
samma utbildning finns i Finspång?
Vi ser i enkätsvaren från eleverna att körkortsbidraget har bidragit till och har varit viktigt för
dem i deras val av skola.
Snittkostnaden för körkortsbidrag åren 2009-2019 är ca 463 000 kronor. Utfallet avklarade
körkort för år 2019 är fram till oktober 22 avklarade körkort utav 87 inskrivna elever på
trafikskolan. En hög andel elever har startat och har pågående körkortsutbildning.
SKR:s förbundsjurist säger i sin slutsats att det torde vara lagenligt att ge körkortsbidrag till
alla gymnasieelever i Finspångs kommun om de är folkbokförda i Finspång, eller till alla
elever inskrivna på den kommunala gymnasieskolan som är folkbokförda i Finspång, men inte
till elever som har annan folkbokföringsadress.
Utredningen visar att körkortsbidraget har varit av stort värde. Bedömningen är att
körkortsbidraget har bidragit till att stärka anställningsbarheten, bidragit till rättvisa samt varit
en viktig del i marknadsföring. För att veta hur bidraget på bästa sätt ska kunna bidra till
anställningsbarhet, rättvisa och främja så att många elever söker Finspång som utbildningsort
behöver bidraget följas upp på ett mer strukturerat sätt framöver. Detta innebär att en rutin
behöver tas fram för att säkerställa att nödvändig statistik samlas, analyseras och redovisas
kontinuerligt.

Slutsatsen blir att erbjudandet om bidrag till körkortsutbildning behöver förändras för att följa
kommunallagen och tre möjliga alternativ har identifierats:
Tas beslut alternativ A eller B så ska kriterier för bidrag till körkortsutbildning justeras, rutin
för uppföljning och redovisning tas fram. Tas beslut om alternativ A ska även ny rutin för
ansökan tas fram.
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A. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs kommun får möjlighet
att ansöka om bidrag till körkortsutbildning.
Fördelar: Alla folkbokförda gymnasieelever får möjlighet att ta del av bidrag till
körkortsutbildning, vilket kan bidra till att fler gymnasieelever kan erhålla körkort.
Anställningsbarheten för gymnasieelever folkbokförda i Finspångs kommun förväntas
öka. Erbjudandet innebär en möjlighet för ungdomar vars familjer har en mer utsatt
ekonomisk situation att få stöd att ta körkort, vilket bidrar till ökad likvärdighet.
Nackdelar: Det innebär en ökad kostnad. Om man utgår från kostnad år 2019, där
utfall är 416 000 kronor (denna summa är från befintligt erbjudande) och att
fördelning av elever i åk 2 och åk 3 är att 36 procent går i Finspångs kommunala
gymnasieskola och 64 procent går externt samt förutsätter att de externa väljer att
utnyttja bidrag till körkortsutbildning i samma omfattning, då skulle den totala
kostnaden för de externa eleverna landa på ca 740 000 kronor. Då är beräkningen på
senaste fakta som vi har, kostnaden blir då totalt ca 1 160 000 kronor per år. En följd
är att kommunen tar över betalningsansvar för elever som idag får erbjudande om
bidrag till körkortsutbildning av annan anordnare, Curt Nicolingymnasiet.
Det skulle kunna leda till minskat antal elever på Bergska gymnasiet då
körkortsbidraget erbjuds oavsett var du studerar. Körkortsbidraget erbjuds inte elever
folkbokförda i annan kommun. Administration kring ansökan, uppföljning och
redovisning kommer kräva resurser.
B. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs kommun och inskrivna
på den kommunala gymnasieskolan, Bergska gymnasiet får möjlighet att ansöka om
bidrag till körkortsutbildning.
Fördelar: Anställningsbarheten för gymnasieelever folkbokförda i Finspångs
kommun och inskrivna på den kommunala gymnasieskolan förväntas ligga kvar på
dagens nivå, jämfört med alternativ C. Bidraget förväntas främja att många elever
folkbokförda i Finspång söker Finspångs kommunala gymnasieskola, Bergska
gymnasiet. Erbjudandet innebär en möjlighet för ungdomar vars familjer har en mer
utsatt ekonomisk situation att få stöd att ta körkort, vilket bidrar till ökad likvärdighet.
Kostnaden är lägre än alternativ A.
Nackdelar: Alla gymnasielever som är folkbokförda i Finspångs kommun erbjuds
inte möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning. Elever med annan
folkbokföringsadress erbjuds inte möjlighet att ansöka om bidrag till körkort, det kan
leda till minskat antal elever som söker Bergska gymnasiet. Administration kring
ansökan, uppföljning och redovisning kommer kräva resurser.
C. Att befintlig möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning avslutas för elever
som startar gymnasieutbildning på den kommunala gymnasieskolan, Bergska
gymnasiet årskurs 1, höstterminen 2021.
Fördelar: Kostnad upphör för körkortsutbildning.
Nackdelar: Anställningsbarheten förväntas minska. Det kan också leda till att
Bergska gymnasiet får ett minskat elevunderlag, vilket kan leda till en minskad
verksamhetsvolym. Den egna kommunala gymnasieverksamheten, Bergska gymnasiet

17

618

skulle då få en sämre ekonomisk bärkraft. Finspångs gymnasieskolor kommer få olika
förutsättningar för att attrahera elever till sina program. En annan nackdel är att
eleverna inte får samma möjligheter att ta körkort, utifrån ekonomiska förutsättningar,
vilket minskar likvärdigheten i jämförelse med de andra alternativen.
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Uppföljning bidrag till körkort för elev som studerar vid Bergska
gymnasiet
Sammanfattning
Sektor utbildning har ett prioriterat uppdrag att följa upp och utvärdera bidrag till
körkort i den strategiska planen 2019-2021.
Uppföljningen ska undersöka ekonomiska följder, samt följa upp värdet med
körkortsbidrag gällande:




Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet
Rättviseskäl
Marknadsföringsskäl

Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna att
ansöka om bidraget och beviljas utifrån fastställda kriterier.
Syftet med utredningen är att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till
beslut om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning
framöver. Underlag till uppföljningen har samlats in via att ta del av handlingar
tillhörande Humanistiska nämnden, ärende Körkortsutbildning vid Bergska
skolan, diarienr 07.0036, lagar, ekonomisk rapport, statistik, enkätundersökning
elever åk 1, 2 och 3 Bergska gymnasiet Bildningen samt intervjuer av utvalda
informanter.
Inom gymnasieskolans ram finns det program där körkortsutbildning med
möjlighet att nå körkortsbehörighet B (personbil) ingår. Bergska gymnasiet har
ingen av dessa utbildningar i sitt utbud. Den upphandlade körkortsutbildningen
som anordnas på Bergska gymnasiet är utanför gymnasieutbildningen.
Körkortsbidraget erbjuds elever inskrivna på Bergska gymnasiet att ansöka och
beviljas utifrån fastställda kriterier. Ett flertal folkbokförda ungdomar i
Finspångs kommun studerar på andra gymnasieskolor i regionen och i Sverige.
Detta innebär att bidrag till körkortsutbildning inte erbjuds alla elever
folkbokförda i Finspångs kommun och det pekar mot att det strider mot
kommunallagen likställighetsprincipen.
Utfallet för kostnaden för körkortsutbildning var år 2018, 478 000 kr. Antal
avklarade körkort var cirka 37. Kostnaden för antal avklarade körkort för 2018
var ungefär hälften av storleken på utfallet på bidraget. År 2019 var utfallet för
kostnaden för körkortsutbildning t.o.m. november 416 000 kr. Antal avklarade
körkort är 22 fram till oktober, alltså en lägre siffra på avklarade körkort. Dock
har 87 elever skrivit in sig på körskolan så det innebär att det är en hög andel
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som har pågående körkortsutbildning med hjälp av körkortsbidraget.
Snittkostnaden för körkortsbidraget åren 2009-2019 är ca 463 000 kr.
Branscherna som har deltagit som informanter har generellt bedömt att det är en
klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar.
Av de elever som deltog och svarade på enkätundersökningen i åk 1, 2 och 3 på
Bergska gymnasiet svarade cirka hälften att bidrag till körkort var en bidragande
orsak till att de valt gymnasieutbildning på Bergska gymnasiet.
Gymnasieskolans analys är att körkortsbidraget skapar större förutsättning för
ökad anställningsbarhet samt att det bidrar till att minska socioekonomiska
skillnader. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv har Bergska gymnasiet
uppfattningen att körkortsbidraget är bidragande till att eleverna söker
gymnasieprogram på Bergska gymnasiet.
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med hänvisning till
försent inkomna handlingar tillhörande ärendet. Stefan Carlsson yrkar vidare på
två tillägg;
Att ta fram vilken bedömning SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör
huruvida körkortsbidrag strider mot likställighetsprincipen.
Att återkomma med förslag på hur körkortsbidrag skulle kunna utformas för att
bäst bidra till anställningsbarhet, rättvisa och främja så att många elever söker
Finspång som utbildningsort.
Ajournering
Ulrika Jeansson (S) begär ajournering.
Efter ajournering yrkar Sune Horkeby (C) och Ulrika Jeansson (S) bifall till
Stefan Carlssons (V) yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, Stefan
Carlssons (V) yrkande om återremiss med dess att-satser, och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att återremittera ärendet
2. Att ta fram vilken bedömning Sveriges kommuner och regioner
(SKR) gör huruvida körkortsbidrag strider mot
likställighetsprincipen
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3. Att återkomma med förslag på hur körkortsbidrag skulle kunna
utformas för att bäst bidra till anställningsbarhet, rättvisa och främja
så att många elever söker Finspång som utbildningsort
-----
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Kommunstyrelsen

Revisionens granskning av lönehanteringen och
löneöversynsprocessen
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har PwC
genomfört en granskning av kommunens internkontroll kopplat till
lönehaneringsrutinen. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om
kommunens system och rutiner för lönehantering är ändamålsenlig.
Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen delvis har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering
men inte en helt tillräcklig intern kontroll.
Pwc har inte noterat några västliga avvikelser i genomfört registeranalys däremot har
vissa brister noterats. Följande rekommendationer förslås:
1. Upprätta dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter i
lönesystemet samt behörighetsadministrationen
2. Upprätta en mall eller en blankett för beslut av lönetillägg samt säkerställ att
dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i personakt.
3. Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos banken
4. Inför kontroll av underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och
lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering.
5. Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en
gång bör inaktiveras i syfte att miniminer risken att chef inte bedömer varje
post enskilt
6. Utred möjligheten om det går att följa upp användningen av
kostnadskontrollrapporten då chefernas kontroller i samband med
lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen.
7. Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom
löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med den
tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och
utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva.
Revisionsrapporten är hanterad i Kommunfullmäktige 2020-02-26.
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader.
Förvaltningen har sett över revisionens rapport och ser följande:

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

625

Helen Wallman

1.

2020-04-07
Dnr KS.2019.0909

2 (6)

Upprätta dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter i
lönesystemet samt behörighetsadministrationen
HR-avdelningen har tagit fram och dokumenterat rutiner för hantering av
behörigheter i lönesystemet samt behörighetsadministrationen. Rutinen följs
sedan mars 2020, rutinen bifogas, se bilaga 1.1 och 1.2.
2. Upprätta en mall eller en blankett för beslut av lönetillägg samt
säkerställ att dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i
personakt.
En blankett för beslut av lönetillägg är framtagen och har distribuerats ut i
organisationen i slutet på 2019, se bilaga 2. Uppföljning kommer under
implementering av blanketten att säkerställas genom att en rapport på nya
tillägg tas ut månadsvis av HR-avdelningen. HR-avdelningen kommer att
säkerställa att underlag finns i personakterna. Utöver detta finns det redan
med som punkt i internkontrollen för 2020. Stickprov kommer att göras om
det finns underlag på de tillägg som beslutats.
3. Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos
banken
Idag kan löneutbetalningen ske av en individ. Utbetalning av lön sker
genom att en löneutbetalningsfil skickas över till banken. Det är banken
som sedan flyttar pengar från kommunens konto och gör insättningen till
medarbetarna utifrån koppling till personnummer (utifrån det som finns i
löneutbetalningsfilen). Banken skickar också en bekräftelsefil till kommunen
på aktuellt belopp. Detta underlag skickas vidare till ekonomiavdelningen
som bokför kostnaden.
Idag finns det två individer som har behörighet att föra över filen till
banken. Innan överföringen till banken sker, säkras den totala lönesumman i
filen genom kontroll i Personec P (som är det system som
löneadministrationen hanteras i) och en logglista som skapas vid
bearbetningen av bankfil. När kontroll är gjord, dvs. när det är säkrat att
summorna stämmer överens, överförs filen till banken.
Det vi bedömer kan vara risken som PwC noterat är att någon i funktionen
som hanterar överföringen av filen till banken, skulle hantera detta på
felaktigt sätt och exempelvis tillgängliggöra för annan att ta ut medlen eller
ändra belopp så att ett högre belopp betalas ut än vad som är beviljat i
personalsystemet. Resultatet av detta skulle vara att beloppet som
tillgängliggörs, registreras till annat konto eller att beloppen i
personalsystemet och tillgängliggjord summa inte överensstämmer.
Förvaltningen ser att det finns möjlighet att säkra detta i och med att
ytterligare en kontroll läggs in av annan person. Denna komplettering som
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kan göras för att säkra processen bedöms inte medföra någon ökad risk för
att löneutbetalningarna inte ska fungera.
Första steget föreslås följa dagens hantering. Det innebär att innan
överföring till banken görs, säkras att den totala lönesumman i filen är
densamma som summan som finns registrerad i personalsystemet.
Sedan görs ett tillägg i hanteringen där ovanstående underlag sparas ner
(skärmdumpar görs).
När banken har läst in filen bekräftas detta tillbaka till kommunen via mail
där belopp bekräftas. Detta underlag skickas över till ekonomiavdelningen
för bokföring av beloppet (samma hantering som tidigare).
Sedan görs tillägg i hanteringen där skärmdumpar på loggfil och summering
i personalsystemet bifogas tillsammans med bankens bekräftelsemail när det
skickas vidare till ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningens medarbetare
som bokför kostnaden får då i uppdrag att säkerställa att underlagens
belopp (3 underlag) stämmer överens. Detta blir då ytterligare en kontroll.
Denna hantering ser förvaltningen kan säkra att korrekt summa
tillgängliggörs till bank. Finspångs kommun har en dag på sig att stoppa
betalningen om något skulle vara felaktigt.
Ytterligare en risk som förvaltningen ser som inte täcks av ovanstående
hantering är att individer i organisationen kan ändra underlaget i systemet.
Detta skulle i så fall inte upptäckas i och med ovanstående hantering. Ingen
individ har möjlighet att ändra sin egen lön men det skulle kunna finnas en
risk att två individer med viss behörighet i systemet, kan ändra varandras
löner. Förvaltningen föreslår att kontroll av detta inte sker ska göras med
hjälp av internkontroll. Internkontrollen föreslås göras genom att lista på
ändrade löner tas ut månadsvis (ej månader när löneöversyn verkställs).
Justerade löner kommer att stämmas av och noteras som godkända av
ansvarig chef.
4. Inför kontroll av underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och
lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering.
När det gäller hantering och kontroll av lönetillägg så finns det redan en
framtagen rutin kring detta. Särskild uppföljning sker under implementering
och uppföljning görs också i internkontrollen. När det gäller kontroll av
underlag för reseersättningar och utlägg föreslås de läggas med i
internkontrollen från och med 2021. Stickprov föreslås göras.
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5. Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster
på en gång bör inaktiveras i syfte att miniminer risken att chef inte
bedömer varje post enskilt
Möjligheten att ta bort funktionen, bevilja samtliga poster finns och är en
relativt enkel åtgärd att genomföra i systemet. Bedömningen är däremot att
risken för att chefen inte bedömer varje post enskilt inte kommer att minska
i någon större omfattning i och med denna insats.
Om det finns chefer som inte granskar varje enskild post så finns det
möjlighet att snabbt godkänna posten utan granskning även om det krävs ett
klick i varje ruta.
Fortsatt kompetensutveckling och diskussion kring vikten av att granska
varje post bedöms vara en bättre insats för att uppnå det önskade resultatet,
dvs att alla poster bedöms enskilt.
Förvaltningen föreslår att utbildningar fortsätter att genomföras och att
punkten att ta bort funktionaliteten att godkänna alla poster lämnas utan
åtgärd.
6. Utred möjligheten om det går att följa upp användningen av
kostnadskontrollrapporten då chefernas kontroller i samband med
lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen.
När det gäller möjligheten att följa upp användningen av
kostnadskontrollsrapporten så är det möjligt för cheferna att göra ett
godkännande av denna.
Problemet i nuvarande system är att det inte är det som sedan blir kopplat
till lön utan justeringar kan göras efter att kostnadskontrollen godkänts. Det
vill säga, löneutbetalningen är inte låst för ändring trots godkännande av
denna rapport.
Kontakt med leverantören har tagits och det finns en annan funktion som
skulle kunna stödja att cheferna så att de får en bra överblick. Funktionen
bedömer vi kan stödja det som efterfrågas i denna punkt.
Det finns en modul, en beslutsfunktionalitet för närvarotid / flextid där
chefen får attestera summerad närvarotid per person per anställning för en
hel månad.
Tillsammans med uppgifter gällande närvarotid för en period, så redovisas
för anställningar som är kopplade mot flex, även uppgifter om det finns
flexfel, flexkorrigeringar samt summerat flexsaldo för samma period.
Beslutsfunktionaliteten kan därmed användas till att:
-

närvarotid som ej attesterats via andra beslutsrutiner attesteras.
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-

kontrollera varje persons närvarotid (via länk i attestlistan som öppnar
bild med aktuell närvaroperiods tidutvärdering).

-

få en bättre översyn för att enklare kunna upptäcka att frånvaro ej
rapporterats eller beviljats för en person man vet varit frånvarande men
den redovisade närvarotiden verkar för hög.

-

kontrollera flexfelsignaler som ej åtgärdats samt kunna åtgärda dessa
direkt via länk i attestlistan.

-

i samma bild se medarbetarnas flexsaldo för den aktuella
närvaroperioden.

5 (6)

För varje gång ny frånvaro för samma löneutbetalningsdatum rapporteras in
så uppdateras alltid uppgifterna på befintliga attestposter igen, förutom när
posten är både attesterade samt att ingen förändring av summerad total för
timmar finns. Om en post är attesterad samt att det vid bearbetningen har
blivit en ny summerad total så kommer posten att bli uppdaterad som ej
attesterad samt med ny total.
Kostnaden för den modulen är utöver införandet 900 kronor i månaden
vilket medför en ökad årlig kostnad på 10 800 kronor.
7. Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom
löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning
med den tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter
följs upp och utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva.
I samband med revisionen har följande tydliggjorts, uppföljning av felaktiga
löner följs upp och hanteras genom ett arbete med ständiga förbättringar.
Vidare har en uppdatering av internkontrollen gjorts. I internkontrollen har
följande lagts till för 2020, löneutbetalning, risk att felaktig lön betalas ut,
detta ska hanteras via stickprov för tillägg och uppföljning av felaktiga löner.
Utöver detta kommer även kontroll av underlag för reseersättningar och
utlägg säkerställas att de skickas in, även här ska stickprov göras i
internkontrollen från och med 2021.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
1. att ta till protokollet att revisionens rekommendationer under punkt 1, 2, 4
och 7 är åtgärdade.
2. Att uppdra till kommunstyrelsen att införa ny modul för godkännande av
arbetstid / flextid utifrån revisionens punkt 6. Finansieringen av detta
hanteras genom att i budgetarbetet frigöra medel för detta.
3. Att stödja förslag på att fortsätta kompetensutveckla cheferna i systemet och
tydliggöra ansvaret för godkännande av poster i systemet och därmed lämna
punkt 5 utan ytterligare åtgärd.
4. Att införa ny rutin för utbetalning av löner där ytterligare en
kontrollfunktion läggs in men att betalningen i sig inte kommer att
godkännas av två personer i förening.
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Behörigheter
Användar-id
admannast
admin
adminkopia
admsolveig
Alexandraf
anchav
anchhe
andersw
andpan001
Anettea
anettes
annahl001
annald001
annand004
annast
Ann-Brittn
annekm001
annknu
annnym
annole001
annott001
annspa1
annsve64
annwah001
asaan
asagru001
AWFK_admin
avggun
avgsusanne
avgvanja
awinstall
bargus001
batch
bcarinalo
bengtb
beritm
birsve001
cambra001
Camillaol
carjan001
carolinej
carosk001
Catharinaa
catjer001
chrdah
chreri
christerr
christinaf
christinal
christinan
dancak001
davber001
debgru

Namn
Anna Stark
Administrator
Kopia på Admin
Solveig Prahl
Alexandra Strandberg
Ann-Christine Ahl Vallgren
Ann-Christin Hesse
Anders Wiklund
Anders Pantzar
Anette Asklöf
Anette Sjöholm
Annica Ahlqvist
Anna-Therese Aldrev
Anna Andersson
Anna Stark
Ann-Britt Nilsson
Anna Ekman Andersson
Annika Bengtsson
Anna Nyman Adolfsson
Anneli Olén
Annica Ottosson
Anna Sparelius
Ann-Christine Svensson2
Anna Wahl
Åsa Andersson
Åsa Grundström
AWFK_admin
Gun Lidholm
Susanne Wastesson
Vanja Ericson
personec awinstall
Barbro Gustavsson
batch användare, TA INTE BORT
Carina Lövgren
Bengt Berglund
Berit Martinsson
Birgitta Svensson
Camilla Brandt
Camilla Olovsson
Carina Jansson
Caroline Johnsson-Markström
Carola Oskarsson Gruttner
Catharina Adolfsson
Catrhine Jerrhage
Christoffer Dahlen
Christina Ericsson
Christer Rosenqvist
Christina Friberg
Christina Lundqvist
Christina Nilsson
Daniel Cakar
David Bergström
Debbie Gruväng
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diajak001
eliekl001
Elinor001
elinor002
elisabethj
elisabethk
elisabetr
elitil001
emelin003
emmaax
emmhag001
emmros001
erieri001
Erikaka
evacar002
evaj
evajun001
eva-karinh
evamol001
evelinae
fanettec
Finet
fkatrinbe
flarsce
fmalinma
fthereset
fwenner
fåsak
hakfor001
hanolo001
helenab
helenj
helenwa
helfro001
helhel001
hslcecilia
hsllindao
hslludvigh
hslmariaoh
hslpiaas
idafra002
idal
ingbjo001
ingert
ingwic001
itp
jeahan001
jenmal001
jensod002
jentho
jessicaw
joasam001
johanm
johlin003
johreg
jonand002
jonhol

Diana Jakobsson
Elin Eklund
Elin Nordén
Elin Nordfjäll
Elisabeth Jonsson
Elisabeth Axelsson
Elisabet Rehn
Elin Tilly
Emelie Lindh
Emma Axelhed
Emma Hagenlöv
Emma Rosén
Erik Eriksson
Erika Källman-Lindblom
Eva Carlbrink
Eva Jägerhed
Eva-Britt Junkka
Eva-Karin Hörberg
Eva Möller
Evelina Evertsson
Anette Karlsson
Finet it-tekniker test
Katrin Bergling
Lars Cederborg
Malin Markos
Therese Eriksson
Petronella Wenner
Åsa Karlsson
Håkan Forsberg
Hans-Erik Olofsson
Helena Berg
Helen Wiggström
Helen Wallman
Helene From
Helena Hellström
Cecilia Grenestam
Linda Olsson
Ludvig Hallström
Maria Hägg
Pia Asplind
Ida Fransson
Ida Monberg
Inga-Lill Björklund
Inger Tranquist
Ingela Wickström
IT-tekniker
Jeanette Hansen
Jenni Malmlöv
Jenny Rydin
Jenny Thorsell
Jessica Wastesson
Joachim Samuelsson
Johan Malmberg
Johanna Lindqvist
Johanna Regnell
Jonas Andersson
Jonny Dreij
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juno9107
karec
karinni
karsjo002
karwen001
katarinas
kerstink
kjebyg001
krimud
kristi001
lailag
lailagu
larnil001
larsjo
larss
lenac
lenaer
lenlin
lenmar001
lilkar001
linbly001
lindae
linmar
linols002
linstr001
linsva001
linulr001
lisand001
lisols001
louast001
maglev
magnsta
magpir001
malinbl
malinty
maragr001
maralv06
marand001
marand005
mardov
marfra001
marfri003
marianneg
mariel
mariewa
markal001
marsam001
matapp001
matsm
mikand001
mikhal001
monicac
Monicar
monkar001
MsgBroker
mywigr001
na_admin

Julie Nordgren
Kåre Carlsson
Karin Nilsen
Karin Sjöberg
Karin Wennerberg
Katarina Söderberg
Kerstin Kälvehed-Hofström
Kjerstin Bygghamamr
Kristina Muda
Kristian Strimark
Laila Gustafsson
Laila Gustafsson
Lars Nilsson
Lars Johansson
Lars Skoglund
Lena Carlsson
Lena Eriksson
Lena Lindberg
Lena Martinsson
Lillemor Karlsson
Linda Blyberg
Linda Johansson
Lina Martinsson
Linda Olsson
Linnea Strand
Lina Svanström
Linda Ulriksson
Liselotte Andersson
Lisa Olsson
Louise Åstrand
Magdalena Nyberg
Magnus Stark
Magnus Pirholt
Malin Blomquist
Malin Tylebrink
Martina Ågren
Markus Avén
Margareta Andersson
Maria Andersson
Marie Doverhag
Marie Fransson
Maria Frisäter
Marianne Gewerths
Marie Lagergren
Marie Wallbom
Marina Kalm
Maria Samson
Mattias Appelqvist
Mats Melvinger
Mikael Andersson
Mikael Hallberg
Monica Cardegård
Monica Rylander
Monica Karlsson
Message broker TA INTE BORT
My Wigren
na_admin
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X
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neptune
nicsod001
nicwah001
ninjoh001
ovem
owen
pateri001
patran
periva001
permol
peterk
petkal001
petraha
petsel001
pppersson
rauhei001
rithaj
robdah001
Rolfb
sanne
sarand002
sargyl001
sarski001
sarsve001
scarola
Security_Admin
sofiean
sofkar001
soflar002
solveig
soptho001
stehan002
stenem001
stinaa
stiwal001
sudaphomp
susannel
Susannep
susgus
susnyl001
sven-akea
tanbru001
tarjan
tawhen001
thekal001
thekin001
thereseh
thohed001
toband004
tobnyl001
tobstu001
tomjon001
tonhal001
ulfa
ullae
ulrand
ulrbra001

Neptune Service
Nicole Söderström
Niclas Wahlman
Nina Johansson
Ove Mobäck
Owe Nordqvist
Patrick Eriksson
Patrik Randmäe
Per Ivansson
Pernilla Möller Andersson
Peter Kindblom
Petra Käll Antonsen
Petra Hansen
Peter Selleby
Pia Englund
Rauno Heiskanen Dahlström
Rita Jönsson
Roberth Dahl
Rolf Björk
Anne Andersson
Sara Andersson
Sara Gyllenhammar
Sara Skilberg
Sara Svensson
Carola Persson
A&A Neptune admin
Sofie Andersson
Sofie Karlsson
Sofia Larsson
Solveig Prahl
Sophie Thornestedt
Stefan Hansson
Stefan Nemeth
Stiina Aro
Stina Wall
Sudaphom Phongphenphan
Susanne Larsson
Susanne Pohlman
Susanne Gustafsson
Susanne Nylander
Sven-Åke Andersson
Tangra Brussander
Tarja Jansson
Tåwe Henriksson
Therese Källholm
Therese Kindahl
Therese Holm
Thomas Hedberg
Tobias Andersson
Tobias Nylin
Tobias Stucki
Tommy Jonsjö
Tone Hall
Ulf Axelsson
Ulla Ekberg
Ulrika Andersson
Ulrika Brandt
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ulrjea1
vacho
vactolf
vangelahe
vbirgittan
vcamillaca
vcamillare
vcarolinet
vchad
vjohannape
vkatarinao
vkristinal
vlindali
vmarieni
vmariesu
vmichaelah
vninago
vojosefinl
vomariest
votinaax
vyvonneer
yvonnem

Ulrika Jeansson
Ann-Charlotte Hovbrandt
Ann-Charlotte Johansson Tolf
Angela Hedkrok
Birgitta Nilsson
Camilla Engström
Camilla Rengman Szijarto
Caroline Turesson
Charlotta Adamsson
Johanna Petersson
Katarina Yderfors
Kristina Lundberg
Linda Linell
Marie Nilsson
Marie Lagerman
Michaela Lindh
Nina Goding
Josefin Linde Axelsson
Marie Stark
Tina Axelsson
Yvonne Nielsen
Yvonne Malm
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K_Förhandling_t
*K_Totaladm otal
K_Lön

Funktion

K_Utdata_total

GDPR-Rapport
Windows klient
GDPR-Rapport

Skriv

Resursuppföljning (modul)
Driftkalendarium, integrationer (bild)
Underhåll integrationer (bild)
Person och anställning, fliken "Försäkringar" (bild)
Lista person (meny)
Dagack (knapp)
Rensa manuellt (fält)
Utvärdera, närvaro/frånvaro (meny)
Lista personer (meny)
Tillägg och avdrag (meny)
Lista avdelningsregister (meny)
Anteckningar (meny)
Bevakningar - frånvaro (meny + bild)
Bevakningar - anställningar (meny + bild)
Bevakningar - Tillägg/Avdrag - Skatt/Löneutm (meny + bild)
Bevakningar - Placeringar/Dagplacering (meny + bild)
Bevakningar - telefonlista/adresstyper (meny + bild)
Bemanning (meny)
Personsammanställning (meny)
Direktutvärdering (meny)
Avisering försäkringskassa (meny)
Kategori (meny)
Frånvaroorsak (meny)
Löneart (meny)
Detaljinfo placering (meny)
Lista schemarader (meny)
Regelmall (meny)
Ersättning för tid (meny)
Tidtyp (meny)
Dagtypskalender (meny)
Byte av tid (meny)
Privkod (meny)
Brutto/Nettoorsak (meny)
Formler (meny)
Ackuppdatera (meny)
Apris (meny)
Arbetsår (meny)
Kortlådor (knapp i bild )
Grundinställning (meny)
Organisation (meny)
Anteckning/rubrik (meny)
Regelmall gränser (meny)
Schablonisering av tid (meny)
Matrikelmallar (meny)
Formler för beräkning av lönefält (meny)
Beräkning av lönefält (meny)
Generell urvalstyp (meny)
Ändra lösenord (meny)

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Personec P
Windows klient
00101
00103
00105
00106
00115
00118
00119
00123
00124
00130
00140
00141
00142
00143
00144
00148
00151
00160
00162
00163
00174
00175
00176
00178
00179
00180
00181
00182
00183
00184
00185
00187
00188
00189
00190
00199
00203
00208
00213
00214
00217
00219
00220
00221
00222
00226
00228
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Skriv
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Skriv
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Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
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00230
00233
00234
00244
00247
00248
00250
00258
00305

00307
00309
00310
00314
00315
00316
00317
00318
00323
00324
00325
00329
00333
00347
00361
00362
00363
00364
00365
00366
00367
00368
00369
00370
00371
00372
00373
00374
00375
00376
00377
00378
00380
00381
00382
00383
00384
00385
00387
00388
00389
00390
00391
00393

Underlag för LAS (meny)
Anställningstid (meny)
Regelmallar anställningstid (meny)
Kategorigrupp (meny)
Dispensregister (meny)
Grupper för Ersättning för tid (meny)
Grundbemanning (meny)
Omvandling av ersättning (meny)
Veckoblad (radioknapp)
Anonym, visa namn
Anonym, visa persnr
Lista person (meny)
Bemanningsmål (meny)
Bemanningsöversikt (bild)
Placera (meny, knapp i bild )
Dagplacera (meny)
Lista placering (meny)
Lista dagplacering (meny)
Direktutvärdering (modul)
Tillägg/Avdrag (meny)
Reseräkning (modul)
Flex (modul)
Schemauppgifter (meny)
Semesteruppgifter (meny)
Turbank (meny)
Frånvarotyp (meny)
Bemanningstyp (meny)
Uppdragskod (meny)
Rekryteringsväg (meny)
Rekryteringssätt (meny)
Avgångsväg (meny)
Avgångsorsak (meny)
Partikod (meny)
Anställningsform (meny)
Anställningstyp (meny)
Förmånsgrupp (meny)
Kompetens (meny)
Utbildning (meny)
Utbetalningsform (meny
Förtroendevaltorgan (meny)
Förtroendeuppdrag (meny)
Pensionsavtal (meny)
Brutto/Nettotyp (meny)
Avtal (meny)
Avlöningsform (meny)
Skolform (meny)
Pensionsmarkering (meny)
Helgarbetstid (meny)
Typ Skatt/Löneutm (meny)
Anställningsgrupp (meny)
Semestergrupper (meny)
Orsak månadslön/arvode (meny)
Mantal (meny)
Försäkringskassa (meny)
Ersättningsnivå jour/beredskap (meny)
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00395
00397
00398
00400
00402
00403
00405
00406
00407
00409
00410
00411
00412
00413
00414
00415
00416
00417
00418
00419
00428
00443
00444
00446
00447
00448
00449
01070
00450
00451
00453
00454
00455
00464
00472
00479
00480
00485
00486
00487
00501
00502
00503
00512
00514
00610
00611
00612
00613
00614
00615
00616
00617
00618

Schemarader (meny)
Exportera Tabeller (meny)
Importera Tabeller (meny)
Lovdagar per år (meny)
Budget (meny)
Resursuppföljning, systemunderhåll (meny)
Resursuppföljning (meny)
Försäkringsbolag (meny)
Försäkringstyp (meny)
Kategorikod (meny)
Dispensort (meny)
Färdtyp (meny)
Registreringsställe (meny)
Attestkod (meny)
Lönekontor (meny)
Släpvagn (meny)
Norrlandstillägg (meny)
Placeringsort (meny)
Adresstyper (meny)
Reseräkningsuppgifter (meny)
Importera från TimeCare (meny)
Anteckningar (meny)
Flexkorrigering (meny)
Lista frånvaro (meny)
Tillägg/avdrag (meny)
Automatisk avtalsuppdatering (meny)
Utrikes traktamente (meny)
Utrikes traktamente (bild)
Blankett (meny)
Kontroller (meny)
Betalningsmottagare (meny)
Orsak Skatt/Löneutm (meny)
Ledtexter (meny)
Matrikel (meny)
Frånvaro (meny)
Generell urvalsgrupp (meny)
Beräkning gensyss uppehållsanställda (meny)
TID - Flexparameter (bild)
TID - Flextypsgrupp (bild)
TID -Flexkod (bild)
Lön (modul)
Simulera person (meny)
Intern lönespecifikation (meny)
Justera (meny)
Ackumulatorer (meny)
Flexkorrigering (meny)
Egen rapport 1
Egen rapport 2
Egen rapport 3
Egen rapport 4
Egen rapport 5
Egen rapport 6
Egen rapport 7
Egen rapport 8
Egen rapport 9
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Skriv
Skriv
Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
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Läs
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00619
00640
00650
00651
00652
00653
00778
00780
00781
00782
00784
00785
00786
00787
00788
00789
00790
00792
00793
00794
00978
01010
01011
01101
01102

Egen rapport 10
Egen rapport 0
Innestående jourkompledighet (meny)
Kalendarium (meny)
Driftplanering (meny)
Driftschema (meny)
Kopiera budget (meny)
TID - Flexram (meny)
TID - Flexparameter (meny)
TID - Flexkod (meny)
TID - Lista flextypsgrupp (meny)
TID - Lista flexparametrar (bild)
TID - Lista flextypsgrupp (bild)
TID - Lista flexkod (bild)
TID - Lista flexid (bild)
TID - Flexid (bild) samt skapa flexid
TID - Flexid (meny)
TID - Lista flexid/anställning (bild), samt funktionsvalet flexanst
TID - Flexid/anställning (bild)
TID - Systeminställning (meny), lista flexsystem (bild)
Lista avisering försäkringskassa (meny)
Simulering kategori (bild)
Simulering ersättare (bild)
Söka person, ny, ändra och ta bort (knappar)
Person, fliken "Skatt/Löneutm" (bild)
Antal (fält)
Avdr mån (fält)
Avvik tecken (fält)
Belopp (fält)
Betaln. Mott (fält)
Betalt belopp (fält)
Extra utb. (fält)
Fr o m (fält)
Förbehållsbelopp (fält)
Justering (fält)
Lbertom (fält)
Maxbelopp (fält)
Proc (fält)
T o m (fält)
Totalbelopp (fält)
01105 Frånvarolista (bild)
01106 Frånvaro (bild)
Bevilja ändr. Frnv (fält)
Bevilja frånvaro (fält)
Extra utbet frnv (fält)
Löneber tom frnv (fält)
Tillstyrkt frnv (fält)
Tim/dag (fält)
01111 Person, fliken "Personuppgifter" (bild)
Skyddad adress (fält)
Anonymitet (fält)
01112 Person, fliken "Övr adr" (bild)
01116 Person, fliken "Utb-Komp" (bild)
01117 Person, fliken "Uppdr" (bild)
01118 Person, fliken "Skatteuppg" (bild)

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

639

01120 Anställning, fliken "Anstuppg" (bild)
Bevilja anst (fält)
Km ers högre (fält)
Utvärdering frånvaro föreg mån
Signal ångra vil/avslut

01121 Anställning, fliken "Uppdrag/arvode" (bild)
Arvodesdel (fält)
Omkostnadsdel (fält)
Årsarvode (fält)
01122 Anställning, fliken "Arbetstid" (bild)
01123 Anställning och Frånvaro, fliken "Semuppg" (bild)
Bet. semdgr (fält)
Extra semdgr (fält)
Obet. semdgr (fält)
Radiolog sem (fält)
Sem. daglön (fält)
Sem. tillägg (fält)
Sem.dagar/år (fält)
Semesterlön (fält)
Spar semdgr (fält)
Sem.omställning (knapp)
01124 Anställning, fliken "Mer-/övertid" (bild)
Därav övertid (fält)
Ej rätt till övertid (fält)
Extra övertid (fält)
Innest komp (fält)
Mertid (fält)
Normal tid timanst (fält)
Und. öt-mertidsbest (fält)
Undantagen ATL (fält)
01125 Anställning, fliken "Uppeh/ferie" (bild)
Obeh lärare (fält)
Skolform (fält)
Tjänstgör dgr (fält)
Uppehållsfaktor (fält)
Årsusk heltid (fält)
Överensk årsusk (fält)
01126 Anställning, fliken "Beloppslön" (bild)
Urval retro (fält)
01127 Anställning, fliken "Löneklasslön" (bild)
01128 Anställning, fliken "Tarifflön" (bild)
01129 Anställning, fliken "Timlön löneklass" (bild)
01130 Anställning, fliken "Timön belopp" (bild)
01131 Anställning, fliken "Timlön lärare" (bild)
01132 Anställning, fliken "Månadslön" och "Timlön" (bild)
01133 Anställning, fliken "Org/konto" (bild)
Arbetsställe (fält)
Kont grupp (fält)
01134 Anställning, fliken "Arbetstid årsarbetstid" (bild)
01136 Reseräkningsuppgifter (bild)
01137 Anställning, nyanmälan (knapp)
Anstpostens tomdatum (fält)
01138 Rekrytering (bild)
01139 Avgång (bild)
01140 Tilläg/avdrag (bild)
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01140
Antal Till/avdr (fält)
A-pris (fält)
Arbdgr (fält)
Avv procent (fält)
Avv tkn Till/avdr (fält)
Avv utm (fält)
Avv skatt (fält)
Belopp Till/avdr (fält)
Betident (fält)
End ackuppdat (fält)
Extra utb Till/avdr (fält)
Korr lönber post (fält)
Lbertom Till/avdr (fält)
Omf (fält)
01141 Jourkompledighet (bild)
01150 Söka person (bild)
Borttag av anställning (fält)
01153 Bevakningar, urval (bild)
01154 Lista löneskulder (bild)
01201 Ändra tjänst (bild)
01204 Visa personer (bild)
01240 Uppbördstyp (bild)
01241 Uppbörd (bild)
01245 Uppbördstyp (meny)
01246 Uppbörd (meny)
01300 Bemanningsmål för grundmål (bild)
01301 Ändra Bemanningsmål (bild)
01302 Ändra Bemanningsmål för undantag (bild)
01310 Redigera Bemanningsmål (bild)
01312 Avdelningsregister (bild)
01333 Lista differens (bild)
01402 Veckoblad (bild)
01500 Placering, ny, ändra och ta bort (bild)
01501 Placering (bild)
Avv syss/ny lönm (fält)
Bevilja plac.m (fält)
Lönetilläggm (fält)
01502 Dagplacering, ny och ändra (bild)
01503 Dagplacering (bild)
Bevilja dagplacering (fält)
01508 Välj schema (bild)
01509 Schema (bild)
01510 Inställningar blad (bild)
01511 Inställningar blad, fliken "Visning" (bild)
01512 Inställningar blad, fliken "Färginställningar" (bild)
01513 Inställningar blad, fliken "Typturer" (bild)
01514 Valbild bemanning (bild)
01515 Ändra personinformation, hö musknapp i blad (bild)
01516 Ändra anställningsinformation, hö musknapp i blad (bild)
01517 Inställningar blad, fliken "Dagtyper" (bild)
01518 Ny schemadagtyp (bild)
01708 Kategori (bild)
01709 Ny kategori (bild)
01710 Frånvaroorsak (bild)
01712 Beräkning av lönefält (bild)
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01727
01728
01729
01730
01732
01733
01734
01737
01744
01746
01747
01748
01749
01750
01806
01807
01812
01814
01902
01904
02003
02004
02007
02008
02009
02010
02015
02016
02017
02018
02029
03000
03001
03002
03003
03006
03007
03008
03009
03014
03015
03016
03054
03070
03100
03110
04003
04005
04040
04041
04044
04045
04047
04051
04055

Ändra frånvaroorsak (bild)
Tolkningstyp (bild)
Regelmall (bild)
Ändra regelmall (bild)
Intervall (bild)
Tidtyper (bild)
Ändra tidtyper (bild)
Privkod (bild)
Läkares J/B (bild)
Kategorigrupp (bild)
Ändra Kategorigrupp (bild)
Dispensregister (bild)
Ändra Dispensregister (bild)
Byte av lösenord (bild)
Urvalskriterier (bild)
Fältval (bild)
Rapportutskrift (bild)
Utskrift av utvärdering (bild)
Benämn/kategori (bild)
Inställningar (bild)
Organisation (bild)
Importera schema (bild)
Välj schemarad (bild)
Ändra schemarad (bild)
Ändra tur (bild)
Import schemarader (bild)
Export, skapa exportfil (bild)
Importera (bild)
Beställning av historiktömning (bild)
Anställningar och Placeringar kopplade till schema (bild)
Beräkning gensyss upphållsanställda (bild)
Budget (bild)
Resursuppföljning (bild)
Resursuppföljningsgrupp (bild)
Rapportering av uppföljningsgrupp (bild)
Detaljinformation uppföljning (bild)
Periodisera (bild)
Systeminställningar resursuppföljning (bild)
Utförd budgetering (bild)
Matrikelmall (bild)
Ändra matrikelmall (bild)
Anställningsbryt (bild)
Kopiering av budget (bild)
Visa intern lönespecifikation (bild)
Logg verkställda (bild)
Visa trans (bild)
Fellista (bild)
Välj datumintervall (bild)
Ändra Ersättning för tid (bild)
Ersättning för tid (bild)
Ändra Byte av tid (bild)
Byte av tid (bild)
Skapa uppföljningsunderlag (bild)
Verkställ löneresultat (bild)
Export lönetransar (bild)
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04056
04057
04058
04059
04060
04066
04067
04068
04069
04071
04072
05000
05001
05002
05003
05004
05005
05006
05020
05022
05023
05024
05025
05042
05043
05046
05047
05049
05050
05051
05052
05053
05054
05055
05056
05057
05058
05059
05060
05062
05063
05068
05069
05074
05077
05078
05079
05080
05082
05083
05084
05085
05086
05087

Import förändrade poster/lönetransar (bild)
Export förändr poster/stoppar/just/mak (bild)
Justera (bild)
Justera makulera (bild)
Beställning av semesteromställning (bild)
Schablonisering av tid (bild)
Ändra Schablonisering av tid (bild)
Tariffstegsuppflyttning (bild)
Utskrift Avstämningslista (bild)
Ändra konteringsfil (bild)
Beställ/verkställ Arbetstidsjournal (bild)
Brutto/Nettoorsaker (bild)
Ändra Brutto/Nettoorsak (bild)
Ändra Tolkningstyp (bild)
Ändra Orsak skatt/löneutmätning (bild)
Orsak skatt/löneutm (bild)
Ändra Tolkningstyp (bild)
Anteckningar (bild)
Kod och klartexttabeller (bild)
Orsaksgrupp standardval (bild)
Ändra Orsaksgrupp standardval (bild)
Värde för villkor (bild)
Utbildning (bild)
Formler (bild)
Ändra Formler (bild)
Apris (meny)
Ändra Apris (bild)
Ändra Dagtyp (bild)
Ändra Kalender (bild)
Dagtypskalender (bild)
Dagtyper (bild)
Löneart (bild)
Ändra Löneart (bild)
Sekretessbelagd löneart för lönespec
Välj Löneart (bild)
Löneperioder (bild)
Typ av period (bild)
Ackuppdatera (bild)
Ändra Ackuppdatera (bild)
Visa... (i bild 5054)
Ändra Konto standardval (bild)
Visa kodsträng (bild)
Konteringsregister standardval (bild)
Ändra Kontering (bild)
Löneplan standardval (bild)
Sök Formel (bild)
Arbetsår (bild)
Visa Ackkod (bild)
Ledtexter (bild)
Kontroller (bild)
Ändra Kontroller (bild)
Tariff standardval (bild)
Betalningsmottagare (bild)
Ändra Ackfunktioner (bild)
Semestergrupp (bild)
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05088
05089
05090
05091
05092
05093
05094

Ändra Semestergrupper (bild)
Kopiera Semestergrupp (bild)
Semesteromställning (bild)
Utvärdering månadslön/arvode (bild)
Mantal Försäkringskassa (bild)
Försäkringskassa (bild)
Företagstabell 1 (bild)
Anstnummer numeriskt (fält)
05095 Företagstabell 2 (bild)
05096 Företagstabell 3 (bild)
05097 Företagstabell 4 (bild)
05098 Anställningsstyrande uppgifter (bild)
05099 Ändra Anställningsstyrande uppgifter (bild)
05102 Fördelningssgrupp standardval (bild)
05103 Ändra Fördelningssgrupp standardval (bild)
05104 Regelmall förtroendevalda (bild)
05105 Ändra Konto regelmall (bild)
05107 Urvalsgrupp (bild)
05108 Ändra Generell urvalsgrupp (bild)
05111 Anställningstid (bild)
05112 Ändra Styrtabell Anställningstid (bild)
05118 Historikhantering (bild)
05119 Valda historikfält (bild)
05121 Prioritet nettolönearter (bild)
05122 Sorteringsprioritet Lönearter (bild)
05124 Information (bild)
05125 Kontrolluppgift (bild)
05126 Grupper för ers av tid (bild)
05127 Ändra Veckogrupp ID (bild)
05128 Datum fr o m (bild)
05130 Företagstabell , fliken "Lönesystem" (bild)
05131 Företagstabell , fliken "Huvudutbet" (bild)
05132 Företagstabell , fliken "Extrautbet" (bild)
05133 Företagstabell , fliken "Simulering" (bild)
05134 Välj Organisation (bild)
05135 Ändra Organisation (bild)
05137 Organisationadress (bild)
05138 Organisationsinformation (bild)
05139 Ny Organisation (bild)
05140 Organisationstyper (bild)
05141 Orgträd Arbetstidsplanering (bild)
05142 Organisationskonto (bild)
05176 Blankettutskrift (bild)
05179 Antal uttagna dagar för barn (bild)
05180 Person barn (bild)
05181 Avslut av anställning (bild)
Avslut intern/extern installation
05183 Utskrift Försäkringskassa (bild)
05189 Helgarbetstid (bild)
05190 Ändra Helgarbetstid (bild)
05191 Ändra Årskalendrar (bild)
05192 Årsackar/Månadsackar (bild)
05194 Simulering av lön (bild)
05195 Korrigering semester, uppehåll/ferie (bild)
05196 Detaljinfo (bild)
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05197
05198
05199
05200
05213
05220
05223
05224
05225
05226
05227
05300
05303
05304
05312
05313
05314
05315
05316
05317
06000
06001
06005
06006
06007
06008
06011
06012
06013
06111
06200
06201
06204
06205
06206
06207
06208
06209
06217
06223

06225
06226
06228
06230
06235
06236
06237
06238
06239
06248
06249

Beställning av lönbearbetning/kontering/ekonomifil (bild)
Omkörningsinformation (bild)
Sök person för simulering (bild)
Specialstart (bild)
Flex Ändra datum (bild)
Acc data (bild)
Driftkalendarium (bild)
Inställningar (bild)
Beroende (bild)
Info/Ändra (bild)
Bearbetningar - Visa stor (bild)
Matrikel för ... (bild)
Personlista för Bemanningsmål (bild)
Faktisk bemanning-inkl raster (bild)
Semesteruppgifter (bild)
Frånvaro Visa dagberäkning (bild)
Historik (bild)
Lovdagar per år (bild)
Lovdagar per år, uppdatera (bild)
Årskalender, ändra (bild)
Underlag för LAS (bild)
Urvalsmall (bild)
Beräkning av anställningstid (bild)
Ändra Regelmall (bild)
Anställningstid/Årsarbetstid (bild)
Anställningstid (Bearbetning) (bild)
Urval avstämning/Årsarbetstid (bild)
Mall Avstämning/Årsarbetstid (bild)
Urvalsmallar (bild)
Utskrift av lönespecifikationer (bild)
Snabbrapportering tillägg/avdrag (bild)
Import av förhandlingsresultat (bild)
Välj Integration (bild)
Välj utbetalningsdatum (bild)
Inställningar för integration (bild)
Inställningar integration imp brutto/franv (bild)
Benämning av ackar (bild)
Lista förhandlingsresultat (bild)
Intern lönespecifikation (bild)
Person, fliken "Person/Ftg" (bild)
Clearingnr (fält)
Kontonr (fält)
Utbetaln.form (fält)
Endast kontoinsättning (fält)
Företagstabell 3, fliken "Integration" (bild)
Företagstabell 3, fliken "Ekonomisys" (bild)
Status för bearbetningar (bild)
Välj företag (bild)
Ändra konto (bild)
Visa ändrade konton (bild)
Retromall (bild)
Ändra Retromallar (bild)
Lista Retro (bild)
Sparad semester (bild)
Förskott semester (bild)
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06253
06255
06256
06257
06258
06259
06260
06261
06262
06268
06269
06408

Lönespec - Komponenter (bild)
K - Komponent (bild)
TSum - Komponent (bild)
TabellKolumn - Komponent (bild)
Lönespecifikationer (bild)
Villkor / Formel (bild)
Rubriker (bild)
Lönespecifikation - Koppling till komponenter (bild)
Sammanställning av specifikation - Intern (bild)
Årsarbetstid parameter (bild)
Ändra Årsarbetstidsparameter (bild)
Återanställning (bild)
Anst grp Återanst (fält)
Avtal Återanst (fält)
Form grp Återanst (fält)
Semestrgrp Återanst (fält)
06413 Classic (meny)
06419 Anteckningsblad (bild)
06430 Ändra Classic (bild)
06434 Villkor (bild)
06441 Integrationsinställningar, filken "Allmänna inställningar" (bild)
06442 Integrationsinställningar, filken "Detaljinställningar" (bild)
06443 Ekonomiintegration (bild)
06444 Välj integration (bild)
06445 Integrationsinställningar, filken "Koddelar" (bild)
06452 Ekonomiint, fliken "Sortering" (bild)
06486 Text på lönespecifikationen (bild)
06489 Förtroendemannarutin (meny)
06490 Inställning för import av koddelar för kodkontroll (bild)
06492 Gränsvärden för Partiavdrag (bild)
06493 Maxbelopp per dag (bild)
06497 Ändra i Förtroendemannarutinen (bild)
06503 Funktion urvalsgrupp (bild)
06505 Kodkontroll Standardval (bild)
06508 Skattevärden (bild)
07057 Export till Personec P utdata (bild)
07058 Inställning för FÖRENINGSSPARBANKEN SUS (bild)
07059 Utskriftsmall (bild)
07060 Utskriftsmall rad (bild)
07061 Utskriftsmall urval (bild)
07062 Anställning, fliken "Pension" (bild)
Indv d u maxbel (fält)
Indv d ö maxbel (fält)
PA-KL (1111, Pension) (fält)
Pensionsavtal (fält)
Under max bel (fält)
Över max bel (fält)
07065 Verksamhetskod Standardval (bild)
07066 Inställningar för LB-rutinen (bild)
07067 Inställningar för Landstingsförbundet (bild)
07069 Inställningar för Import av lönetransar (bild)
07070 Inställningar för Nordea (bild)
07071 Semesterskuld Personec P utdata (bild)
07072 Lokal text lönearter (bild)
07075 Verksamhetsbegrepp (bild)
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07076
07077
07078
07080
07081
07082
07083
07091
07093
07094
07096
07098
07101
07280
07281
07282
07283
07284
07285
07286
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07303
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07308
07309
07317
07321
07322
07324
07328
07329
07330
07331
07332

Inställningar för FORA (bild)
Kompetensgrupp (bild)
Ändra Kompetensgrupp (bild)
Kompetens (bild)
Ändra Kompetens (bild)
Detaljinformation placering (bild)
Inställningar för SPV Kommun (bild)
Inställningar för SCB sjuklönerapp (bild)
Inställningar för Kommunförbundet (bild)
Inställningar för Inläsn.av skatteuppg. (bild)
Ombokning av kontering för ... (bild)
Inställning för KPA Försäkring (bild)
Inställningar för KPA (bild)
Funktioner Brutto/Nettoorsak (bild)
Funktioner frånvaro (bild)
Funktioner skatt/löneutm (bild)
Lista Dagtypskalender (bild)
Person, fliken "Pension" (bild)
Konjunkturlönestatistik ... (bild)
Reseparametrar (bild)
Ändra Förrättning, fliken "Traktamente" (bild)
Ändra Förrättning, fliken "Tillägg" (bild)
Ändra Förrättning, fliken "Restid" (bild)
Ändra Förrättning, fliken "Måltidsavdrag" (bild)
Ändra Förrättning, fliken "Diverse" (bild)
Ändra förrättning , fliken Utrikes (bild)
Utlägg (bild)
Ändra Utlägg (bild)
Formulärinställningar Lön (bild)
Avvikande konto (bild)
Inställningar för SPV (bild)
Inställningar för SCB sysselsättningsstatistik (bild)
Inställningar för Pastoratförbundet (bild)
Inställningar för Arbetsgivarverket (bild)
Inställninga för PBI (bild)
Inställningar för PS_Reseräkning (bild)
Inställningar för SCB Stat (bild)
Beloppslön - Löneväxling (bild)
Konjunkturlönestatistik för privat sektor KLP (bild)
SCB strukturlönestatistik (bild)
Landskod (bild)
Inställningar för SPV IÅPEN/KÅPAN (bild)
Lokala tabelländringar (bild)
Signal på lönespecifikationen (bild)
Inställningar för Skatteförfrågan CSR (bild)
Inställningar för PS -Förhandling Export (bild)
Inställningar för Rapport Semesterskuld (bild)
Inställningar för SPV Kåpan Plus (bild)
Anställning, fliken "Utväruppg" (bild)
Utvärdering 1 (fält)
Utvärdering 2 (fält)
Utvärdering 3 (fält)
Utvärdering 4 (fält)
Utvärdering 5 (fält)
Ob vid ordinarie tid (fält)

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv

Skriv

Skriv

Skriv

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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07333
07334
07336
07337
07342
07350
07351
07356
07357
07366
07381
07386
07388
07392
07393
07394
07400
07401
07403
07406
07418
07419
07420
07421
07422
07423
07426
13077
13078
13082
13083
13112
13124
13130
13131
13133
13146
13147
13148
13149
13151
13159
13161
15000
20312
20313
20795
20804
20825
20826
20828
20829
20830
20831

Ob vid övertid (fält)
Inställningar för SPV IÅPEN/KÅPAN (bild)
Inställningar för KPA-plan och PA-KFS (bild)
TID- Systeminställning (bild)
TID - Korrigering totalt flexsaldo (bild)
Översättningstabell (bild)
Formulärgrupper (bild)
Formulärgrupp detalj (bild)
Driftschema (bild)
Driftschema detaljinfo (bild)
Inställning för Export till Adato/Lisa(bild)
Filnamn för Export till Adato/Lisa(bild)
Procentsatser för arbetsgivaravgifter (bild)
Urval arbetsgivaravgifter (bild)
Typtursgrupp (Bild)
Typtursgrupp (Detalj)
Personalgrupp (Bild)
Inställningar för Collectum ITP1(bild)
Inställningar för Success Factors (bild)
Anställningsgrupp, Malltyp, Typ av lön (bild)
Löneändringsorsak (meny)
Inställningar för KPA OPF-KL (bild)
AID/Etikett (bild)
AID-ansvar (meny)
AID Ledningsansvar (meny)
AID Funktionsansvar (meny)
KU Kontaktpersoner (bild)
Perioder (bild)
Person (meny)
Anställning (meny)
Snabbrapportering tillägg/avdrag (meny)
Titel (fält i bild )
Utskrift av lönespecifikation (meny)
Fellista retro (meny)
Kontrollista retro (meny)
Retromall (meny)
Lista differens (meny)
Koppling av rubriker (meny)
Specifikationer (meny)
Rubriker (meny)
Komponenter (meny)
Bilkod RSV (meny)
Ackumulatorer (meny)
Information på lönespecifikationen (meny)
Omvandling av ersättning (bild)
Bemanning (meny)
Kontrollista engångsbelopp (meny)
Regelmall förtroendevalda (meny)
Skatteparametrar (meny)
Verksamhetskod (meny)
Urval retro (meny)
Sök utskriftsmall fr Ackumulator (knapp i bild )
Sök utskriftsmall fr Generella (knapp i bild )
Generella (meny)
Kompetens (meny)

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
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20876
20877
20878
20879
20880
20889
20901
20921
20925
20926
20927
20928
20929
20930
20931
20940
20941
20945
20950
20967
20968
21016
21017
21020

Bemanningstyrande (meny)
Perioder (meny)
Reseparametrar (meny)
Formulärinställningar (meny)
Avvikande konto (meny)
Löneväxlingskod (meny)
Landskod (meny)
Fast lönetillägg (meny)
Lokal anpassning (meny)
Månadsackumulatorer-anställning (meny)
Utvärderingsuppgifter 1
Utvärderingsuppgifter 2
Utvärderingsuppgifter 3
Utvärderingsuppgifter 4
Utvärderingsuppgifter 5
TID - Fellista (meny)
TID - Flexrapport (meny)
Kontering (meny)
Formulärgrupper arbetstagare (meny)
Tillsättningar OJ (meny)
Exportera organisation (meny)
Typtursgrupp (meny)
Personalgrupp (meny)
Bevakningar - Kostnadskontroll per enhet(meny)
Del av kod (fält)
21024 Verksamhetsbegrepp (meny)
21029 Formulärgrupper arbetsledare (meny)
21031 Konvertering av Anteckningar
21034 AID/Etikett (meny)
21036 Förhandlingsområde (meny)
21261 Retroberäkning enskild person (bild)
21317 TID - Lista flexram (bild)
21319 TID - Flexram (bild)
21322 TID - Lista Flexregistreringar (bild)
21323 TID - Stämplingar (bild)
21476 TID - Flexsaldo (meny)
21571 Uppföljning av kontering (meny)
21573 Inställningar för Generell export till XML(bild)
21592 Årsackumulatorer - Sjöinkomst (meny)
21608 Rensa retrotransar (meny)

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Personec P Förhandling
Windows klient
F0101
F0102
F0104
F0105
F0106
F0107
F108
F0109
F0110
F0111
F0112
F0113

Skapa exportfil (bild i PSF)
Import (bild i PSF)
Ny förhandling (bild i PSF)
Förhandling, fliken "Namn, områden mm" (bild i PSF)
Förhandling, fliken "Organisatoriska nivåer mm (bild i PSF)
Öppna förhandling (bild i PSF)
F1206 Pushbutton Utför
Klarmarkerade (bild)
Grupp (bild i PSF)
Sök person (bild i PSF)
Sök person i förhandlingsfönstret (bild i PSF)
Generella åtgärder (bild i PSF)
Kopiera löneuppsättningar (bild i PSF)

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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F0114
F0115
F0116
F0117
F0118
F0119
F0120
F0121
F0124
F0126
F0127
F0128
F0129
F0131
F0132
F0133
F0134
F0135
F0136
F0137
F0138
F0139
F0140
F0141
F0142
F0143
F0144
F0145
F0146
F0147
F0148
F0149
F0150

F0151
F0152
F0154
F0155
F0164
F0165
F0166
F0167
F0169
F0170
F0171
F0172
F0173
F0174
F0175
F0176
F0180
F0188

Företagsinformation (bild i PSF)
Ändra Förhandling (bild i PSF)
Personalorganisation (bild i PSF)
Ändra Tabellunderhåll (bild i PSF)
Import av förhandlingsinfo (bild i PSF)
Export av förhandlingsinfo (bild i PSF)
Generella tabeller (bild i PSF)
Beräkningar (bild i PSF)
Påminnelse spara (bild i PSF)
Sök kategori (bild i PSF)
Villkorsrader för grupp (bild i PSF)
Villkor för grupp (bild i PSF)
Kategori (bild i PSF)
Guide till att skapa ny förhandling (bild i PSF)
Sök organisation (bild i PSF)
Organisation (bild i PSF)
Sök organisation (bild i PSF)
Organisation (bild i PSF)
Sök organisation (bild i PSF)
Organisation (bild i PSF)
Sök organisation (bild i PSF)
Organisation (bild i PSF)
Sök organisation (bild i PSF)
Organisation (bild i PSF)
Sök organisation (bild i PSF)
Organisation (bild i PSF)
Kopiera tabeller (bild i PSF)
Person (bild i PSF)
Person flik (bild i PSF)
Person flik (bild i PSF)
Person flik (bild i PSF)
Detaljinformation (bild i PSF)
Välja kolumnmall (bild i PSF)
Bud (kolumner)
Prio (kolumner)
Särredovisning (kolumner)
Yrkande (kolumner)
Ändra kolumnmall (bild i PSF)
Sortering (bild i PSF)
Anteckningar (bild i PSF)
Val av organisation (bild i PSF
Ändra löseord (bild)
Generella åtgärder lön (bild i PSF)
Generella ågärder koder(bild i PSF)
Förhandlingsunderlag (bild i PSF)
Inställningar i förhandlingsfönstret (bild i PSF)
Beräkningsmallar (bild i PSF)
Detaljrapporten bud (bild i PSF)
Detaljrapporten Prioriteringar (bild i PSF)
Detaljrapporten yrkanden (bild i PSF)
Detaljrapporten särredovisning (bild i PSF)
Detaljrapporten protokollsbilaga (bild i PSF)
Detaljrapporten protokollsutdrag (bild i PSF)
Bekräfta uppdatering (bild i PSF)
Löneväxling (bild i PSF)

Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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Skriv
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Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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F0192
F0195
F0196
F0197

Ändra ledtexter (bild i PSF)
Sök bemanningskod (bild)
Bemanningskod (bild)
Webbaccess (bild i PSF)
Visa alla (underhåll/web/access i PSF)
F0198 Anställning, nyanmälan (bild i PSF)
F0200 Webbförhandlare (bild i PSF)
F1094 Checkbox Visa alla we
F0201 Byte egen användarid (bild i PSF)
F0202 Sök webbanvändare (bild i PSF)
F0205 Dialog Kopiera förhandlings
F0207 Organisation (bild i PSF)
F0208 Sök organisation (bild i PSF)
F0209 Organisation (bild i PSF)
F0210 Sök organisation (bild i PSF)
F0212 AID/Etikett (bild)
F1001 Spara, i förhandlingsfönstret (meny i PSF)
F1007 Menyvalet alla (meny i PSF)

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Webb

PSF Standard

Skriv

Organisatorisk sekretess Perso

Skriv
Skriv
Skriv

Organisatorisk sekretess
Generera webbandänvare Persone

Kopiera av innehåll i organisations
Personec P Utdata

Windowsklient
Personalsammanställning
Kors- och frekvenstabeller
Nyanställningar per rekryteringsväg
Avgångar per avgångsväg
Lägst- medel- och högstlöner
Semesterlista 1 (semesterår 1/1-31/12)
Percentillöner
Semesterlista 2 (sem år 1/4-31/3,ej tim)
Semesterlista 3 (sem år 1/4-31/3, tim)
Mer- och övertid
Frånvaro
Intresseavdrag/betalningsmottagare
Intresseavdrag
Löneutmätning/betalningsmottagre
Sem- och okompskuld 1
Sem- och okompskuld 2
Uppehållslöneskuld
Ferielöneskuld
Anställningsuppgifter
Placeringsuppgifter
Netto, ej dragna - uppgifter
Dagplaceringsuppgifter
Frånvarouppgifter, sammanslagna
Nettotransaktioner
Mer- och övertidsuppgifter
Semesteruppgifter
Semesterskuldsuppgifter
Utbildningsuppgifter Alla
Intresse- och löneutmätn.uppgifter
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Skriv
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Skriv
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Skriv
Skriv
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Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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Okompuppgifter
Utbildningsuppgifter
Antal/Belopp
Nyanställningar/avgångar
Bruttotransaktioner
Kors- och frekvenstabell med två radfält
Analyslista
Lönekostnader
Semesterlista statligt anställda
Frånvarouppgifter, grund
Sem- och okompskuld 3
Fördelning anställning
Lägst medel högstlöner inkl löneväxling
Percentillöner inkl löneväxling
Fördelningsuppgifter
Frånvaro med omfattning
Frånvaro med omfattn, intervallindelad
Total sjukfrånvaro i proc av arbetstid
Total sjukfrånvaro överstigande 59 dagar
Frånvarouppgifter med omfattning
Frånvaro indelad i fyra intervall
Arbetstidsjournalsuppgifter
Årsackuppgifter
Månadsackuppgifter
Anställda Inv %
Anställda %
Medelålder
Anställningar %
Medel Syss.Grad
Ej Frånvaro %
Frvo.Tillf >= Valt värde
Analyslista/Anställning
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro (rapporttyp UTDATA)
Analyslista - Belopp (rapporttyp UTDATA)
Månadsackuppgifter anställning (rapporttyp UTDATA)
Frånvaro <= visst antal dagar (rapporttyp UTDATA)
Antal anställda/frånvarointervall (tillvalsrapport UTDATA, Q9)
Frånvaro - Individuell (Tillvalsrapport i PSU,Q10)
Semesterlista 5
Egen rapport mot vyn med Brutto
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Rapporter
Styrtal

Skriv
Skriv

Organisatorisk sekretess Perso

Skriv
Skriv

Webb

Organisatorisk sekretess

Konfiguratör

652

Arbetsledare_t
Bemannings- Driftansvar_
total
Arbetsledare otal
Assistent planerare
Ekonom

Funktion
Personec P förhandling

Förhandling

Löneadm_ Menu
Admin
Löneadm total

VismaWindow
Admin

Överförmyndare

Windows klient
150 Välja kolumnmall (bild)

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Bud (kolumner)
Prio (kolumner)
Särredovisning (kolumner)
Yrkande (kolumner)
151 Ändra kolumnmall (bild)
188 Löneväxling (bild)
Webb
PSF Standard
PSF Inställningar

Läs
Läs

Skriv
Skriv

Personec P
Webb arbetsledare/löneadm
Arbetsledare
Arbetsledare
Beslut

Läs
Delegerad för
Frånvaro
Frånvaro bevilja
Avv tjänstg
Avv tjänstg bevilja
Turbyte
Turbyte bevilja
Placering
Placering bevilja
Tjg rapport
Meddelande (beslut)
Tjg löneunderlag
Tillägg/Avdr

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Tillägg/Avdr bevilja
Resor
Resor bevilja
Samtliga
Frånvaro detalj
Ber kaldag/ber arbd
Tjänstgöring bevilja detalj
Tjänstgöring detalj
Turbyte detalj
Placering detalj

Skriv
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Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Rapportera Avv syss

Avv tjänstg detalj
Tillägg/Avdr detalj
Resa detalj

Skriv
Skriv
Skriv
Extra utbetalning

Resa utlägg detalj
Resa restid/kost detalj

Skriv
Skriv
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Skriv

Skriv

Skriv
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Skriv
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Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv

Aktiviteter

Person

Verksamhet
Plan/Uppf
Rapportering
Person plan
Differens
Aktivitet detalj
Aktiviteter
Person plan graf
Plan/Uppf aktiviteter
Plan/Uppf resurser
Plan/Uppf graf
Sök resurs
Verksamhet detalj
Personuppg
Rapportera Skyddad
Rapportera Anonymitet
Rapportera Födelsedatum
Öppna för ändring
Rapportera Användare
Person ack
Anteckning
Tillsättn VR
Pers adress
Pers barn
Ändra
Ta bort
Pers borttag
Pers företag
Anteckning detalj
Pension
Skatt detalj
Utbildning 1

Skriv
Läs
Läs
Läs
Läs
Skriv
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Skriv
Skriv
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Läs
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Skriv

Läs

Läs
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Skriv
Läs
Läs
Läs
Läs
Skriv

Läs

Skriv
Skriv
Läs

Skriv
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Utbildning 2
Utbildning 3
Ny person 1
Rapportera Skyddad
Rapportera Anonymitet
Rapportera Födelsedatum
Rapportera Användare
Anställning

Grunduppgift
Rapportera Avsluta
Rapporera Ångra avslut
Signal avsluta transa
Sökning organisation
Anst datum
Rapportera avv chef
Bevilja anställning
Ändra T o m-fält
Semester
Övr sem ack
Uppeh/Ferie
Övertid
Jourkomp
Arbetstid

Skriv
Läs
Läs
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Sökning organisation
Knyta schema
Syssgrad DBV
SAT timmar
Anst ack
Anstbevis
Blanketter

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Läs
Läs
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Läs

Skriv

Skriv

Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Läs
Läs
Läs
Läs

Läs
Läs
Läs
Läs

Läs

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv

Arbetsgivarintyg.nu
Ny anställning
Återanställning
Anst avslut
Anst borttag
Anst försäkring detalj
Anst försäkring
Anst översikt
Arbetstid (flik)

Skriv
Skriv
Skriv

Sökning organisation
Knyta schema
Syssgrad DBV
SAT timmar

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv

Läs
Läs
Läs

Skriv
Skriv

Skriv

Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Läs

Anst pension
Anst utvärderingsuppg
Verksamhetsbegrepp

Skriv
Skriv

Konto/Proc
Timfördeln
Timfördelning detalj
Fördeln Mängdrapp

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv

Skriv

Adresser
Anställning
ATL Läkare
Anst tid
Semester
Ferier
Uppehåll
Ack listor
Jourkomp
Frånvaro
Tjänstgöring
Löneunderlag
Anteckningar
Placering
Avv tjänstg
Turbyte
Veckoarbtid
Dygnsvila
Veckovila
Medd bemres
Kostnadskontroll per enh

Skriv
Skriv

Skriv
Skriv

Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv

Skriv

Konto Anställn

Rapporter

Reseräkning
Mer/Övertid

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Korrigering
Fellista
Korrlista
Saldo
Registrera korrigering

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Kontodelar

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv

Tid
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Bemanning
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Översikt
Adm kortlåda
Bokn Vikpool

Skriv

Utökad behörighet
Organisation
Delegation
Schemauppgifter
Schemarader
Schemagrupp
Schemablad
Sch Medd/Ant
Grupper för Turbank
Turbank

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Tid utv
Fasta periodurval
Lönelista
Sem info mm
Arbetsledare

Ny anställning

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Läs

Läs

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Läs

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv

Skriv

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Resor lista

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Avv tjänstg
Avv tjänsgöringslista
Turbyte
Turbyteslista
Placering
Placeringslista

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Löneadm
Anställning

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs

Grunduppgift
Rapportera Avsluta
Rapporera Ångra avslut
Signal ångra vil/avsl
Signal avsluta transa
Anst datum
Rapportera avv chef
Bevilja anställning
Semester
Semesteromställning
Övr sem ack
Uppeh/Ferie
Semesteromställning
Övertid
Jourkomp
Blanketter

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Arbetsgivarintyg.nu

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Läs
Läs
Läs
Läs

Konto Anställn
Konto/Proc
Timfördeln
Timfördelning detalj
Fördeln Mängdrapp

Skriv

Tillägg/Avdrag
Tillägg/Avdr
Formulär
Självservice tillägg/avdr
Självservice tillägg/avdr
Resa

Skriv

Resetillägg
Restid/Kostavdrag
Närvaro

Tid
Korrigering
Fellista
Visa undantagna
Korrlista
Saldo
Registrera korrigering

Skriv
Skriv

Lönespec
Lönespec
Lönelistor
Omkörning
Fellista lön
Löneskuld
Lönespec visa trans

Skriv
Skriv

Adresser
AGI Felrapport
AGI Deklaration
Anställning
Semester
Ferier
Uppehåll

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Rapporter

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
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Ack listor
Jourkomp
Transar
Skatteuppg
Skatt/Utm
Tillägg/Avdr
Frånvaro
Avv tjänstg
Anteckningar
Veckoarbtid
Dygnsvila
Veckovila
Reseräkning
Logg Arbledare
Mer/Övertid
Logg verkställda

Skriv

Kontrollista
Fellista
Bearb retro

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Retro

Personuppg
Rapportera Skyddad adr
Rapportera Anonymitet
Rapportera Födelsedatum
Öppna för ändring
Rapportera Användarid
Ändra personnummer
Skatt/Utmätn
Person ack
Anteckning
Tillsättn VR
Pers adress
Pers barn
Pers borttag
Pers företag
Pers kontaktuppgifter
Lönetransaktioner
Transaktioner
Anteckning detalj
Pension
Skatt detalj
Utbildning 1
Utbildning 2
Utbildning 3
Ny person 1

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Rapportera Skyddad adr
Rapportera Anonymitet
Rapportera Födelsedatum
Rapportera Användarid
Verksamhetsbegrepp
Fritext
Uppdragsuppg
Anst datum
Anst ack
Återanställning
Anst borttag
Anst försäkring
Anst översikt
Anst pension
Anst semester korrigering
Anst utvärderingsuppg
Ny anställning
Anst avslut
Anst lön
Frånvaro
Frånvarolista
Ansttid
Ansttid detalj
Tidutv
Simulera lön
Bearbeta lön
Kontera om
Uppföljning kontering

Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv

Skriv
Läs
Läs
Läs
Läs
Skriv

Skriv
Läs
Läs
Läs
Skriv

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Omboka urval
Kontera om enskild pers
Ändra kontering
Löneadministratör
Driftansvar
Byta företag
Omläsning
Bearbetning
Status bearbetningar

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Läs

Skriv

Skriv

Läs
Läs
Läs
Läs
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Driftansvar
Prenumerationer/Meddelanden
Utbildning kod
Kompetens
Sök person
Anst sök
Byta företag
Sök konto (alla bilder)
Användarinställningar
Visa namn/anonym
Visa sekretessbelagd löneart
Personsammanställning

Skriv

Skriv
Skriv

Skriv

Publika frågor
Hjälp
Arbetsledare och löneadm
Arbetsledare och löneadm

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Läs

Skriv

Läs
Skriv

Skriv
Skriv

Läs

Läs

Skriv
Läs
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Läs

Skriv
Skriv
Skriv

Läs
Läs
Skriv

Skriv

Skriv

Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Läs

Läs

Skriv
Skriv

Skriv

Webb medarbetare
Förtroendemanna, webb

Medarbetare
Förtroendemannarapportering

Läs
Rapportera möte
Rapportera arvode/tillägg
Urval
Lägga till arvode
Avvikande konto

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Förtroendemanna

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Anställningsguiden
Anställningsguiden

Läs

Mobile
Mobil
Neptune

Läs
Administrationsprogram
Konfiguration
Aktivitetslogg
Applikationslogg
Delegering
Meddelande
Uppgifter

Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
Läs

Administration av startsidor
Administration av brickor

Skriv
Skriv

Skriv
Skriv

Administration av meddelandebr
Administration av länkbrickor
Administration av bildspelsbrick
Administration av RSS-flödesbi
Administration av textbrickor
Administration av enkel länkbric
Behörighet till brickor
Behörighet Flexbrickor
FRM Tile access
HRM Tile access
Local User Tile Access
Extra Tile Access
Extra Tile Access2
Extra Tile Access3

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Login

Skriv

Skriv

Allmänna inställningar
Konfigurera menyer
Konfigurera applikationer
Anpassade inställningar
Export
Import
Kontrollera Länkar

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv

AWPublic application
Min Friskvård
Dashboard
Administration

Administration av innehåll

Login
Menyadministration

Neptune Web
Hantering av användare
Hantering av användare
Lista användare
Lista Användargrupper
Skapa användare

Läs
Läs
Läs
Läs

Konfiguration
Lösenordsregler

Läs
Läs

Hantering av funktioner
Lista av Funktioner

Läs
Läs

Hantering av Meddelanden

Läs

Konfiguration

Hantering av funktioner

Hantering av Meddelanden
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Lista över Meddelanden

Läs

Scheduler
Job Definition
Launch
Scheduler
Tenant Disabling
Activity Log
Nofification

Has Right
Has Right
Has Right
Has Right
Has Right
Has Right
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LÖNETILLÄGG

Härmed beviljas lönetillägg till:
Namn:
Personnr:

Lönetillägg kr/månad:
eller
Engångsbelopp:
Utgår för perioden: _________
fr.o.m.

t.o.m.
I de fall som lönetillägget sedan ska förlängas,
ska ny blankett skrivas och inlämnas till HR-avdelningen.

Lönetillägget avser:

Underskrift chef

Namnförtydligande chef

Datum
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Inaktivera/ aktivera roller i Neptune
I samband med verkställande av huvudutbetalning samt vid behov i samband
med uppgraderingar
Arbetsledare, administratörer och löneadministratörer är de roller som kan uppdatera
lönegrundande data i produktionsmiljön. I samband med verkställande av
huvudutbetalningar måste dessa roller avaktiveras så att inga ändringar kan göras.
Vid annan stängning av systemet, exempelvis vid uppgraderingar, skall ALLA
användarroller avaktiveras.
Systemet öppnas för användare igen i och med att de roller som användarna är knutna
till aktiveras igen.
Checklista
1. Logga in i Neptune
2. Klicka på ”Funktionsgrupper”. Alla roller (Funktionsgrupper) visas i högra fältet.
De grå rollerna är avaktiverade, de svarta är de roller som är aktiva.
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3. Inaktivera roller
De roller som skall inaktiveras vid verkställande av huvudutbetalning är
exempelvis följande:
 Arbetsledare, Assistent och Ekonom (tre dagar innan
verkställandedagen)
 Löneadm (dagen före verkställandedagen)

Gör så här:
1. Högerklicka på rollen som skall inaktiveras. I den nya bilden som öppnas upp gör
följande:
2. Bocka i rutan ”Gruppen är inaktiverad”.
3. Tryck på knappen ”Använd” nere i högra hörnet av bilden.
4. Tryck sedan på knappen ”OK”.
5. Upprepa proceduren för alla roller som skall inaktiveras.

Uppdatering av roller
När någon får tillgång en roll, förutom medarbetarrollen, uppdateras excel-filen
Behörighetsregister med personens användar-id och roll.
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