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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
Tid: Onsdag den 22 januari 2020, kl 13:00
Plats: Konferensrummet Glan
Ordförande: Ulrika Jeansson
Sekreterare: Maria Forneman
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Sidnr
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Val av justerare och fastställande av tid för
justering
1.

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Beslutsärenden

2.

Slutredovisning av investeringsmedgivande,
projekt 9082: Asfalt 2018

5

3.

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och
fyrverkerier samt reglering av användande av
pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun

8

4.

Kommungemensamma medel- överföring av
medel till Sektor Samhällsbyggnad gällande
tjänster plan- och bygg

15

5.
6.

Utöka antalet studiedagar för förskolans personal 17
Upphävande av Finspångs kommuns
30
sponsringspolicy

7.
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8.

Skuldförvaltarrapport november 2019

48

9.

Internkontroll ledningsstaben december 2019

56
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verkställda beslut äldreomsorg kvartal 3 2019

61
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11.

Avslag ansökan om markanvisning, Högby 1:5

63

12.

Samråd om detaljplan för del av Grosvad 1:3
m.fl.

65

13.

Valärende - val av ledamöter till folkhälsorådet

175

14.

Valärende - Entledigande av ledamot samt val av 176
ny ledamot i Brottsförebyggande rådet

15.

Valärende - Entledigande av ordförande samt val
av ny ordförande i kommunala
funktionshinderrådet
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177

Information i ärenden som ska beslutas vid
senare möte
16.
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178

17.
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179

18.

Ansökan medel ur digitaliseringspott till
läkemedelsrobot

185
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196
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äldreomsorg och social omsorg

199

24.

Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av
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217
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Helena Wastesson
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082:
Asfalt 2018
Sammanfattning
Inom ramen för infrastruktur 2018 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad
investeringsmedel för asfaltering.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 200 000kr
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden för de objekt som
asfalterats under 2018 uppgår till 2 167 118kr.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 161 000 kronor för
avskrivning och 43 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.
Förslag till beslut
1. Att godkänna bifogad slutredovisning.

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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Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082:
Asfalt 2018
Sammanfattning
Inom ramen för infrastruktur 2018 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad
investeringsmedel för asfaltering.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 200 000kr
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden för de objekt som
asfalterats under 2018 uppgår till 2 167 118kr.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 161 000 kronor för
avskrivning och 43 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Asfaltering 2018

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum 2018-06
Slutdatum 2018-12

KS.2017.1112
9082

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

2 167 118 kr
2 200 000 kr
32 882 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
203 929 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-203 929 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
161 000 kronor avser avskrivningar och 43 000 kr avser ökade kostnader för internränta .
Kapitalkostnader och driftkostnader äskas från kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve
2402
akt
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2019-11-04
Dnr KS.2018.0669

Kommunfullmäktige

Svar på e-förslag: allmänt förbud mot smällare och
fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk
utrustning inom Finspångs kommun
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Carina Felix Gabrielsson som önskar ett allmänt
förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk
utrustning inom Finspångs kommun.
Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk
utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor och djur (tama
och vilda), vilket kan ta lång tid att reparera. Utöver detta framför förslagsställaren
att användning av tidigare nämnda pyroteknik även kan orsaka skador på egendom
samt ge negativ påverkan i både natur och miljö och att kommunen kan påverka
detta genom ett beslut om vilka lokala ordningsföreskrifter som ska gälla. En
reglering innebär enligt förslagsställaren att allmänheten kan få information från
kommunen om var det ska smällas, när det ska smällas och under hur lång tid och
att detta skulle underlätta för alla de berörda att kunna förbereda sig.
Förslaget har fått stöd av 47 personer.
Handläggning av ärendet
Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner att meddela lokala föreskrifter får en kommun meddela ytterligare
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska
varor.
Kommuner äger såvida rätten att i sina lokala ordningsföreskrifter reglera vid vilka
tidpunkter användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning får ske på allmän
plats. Finspångs kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter, § 18, reglerat
fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polismyndigheten att
använda pyrotekniska varor på andra tider av året än nyårsafton, nyårsdagen,
påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj.

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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Utifrån miljöbalken ses inget behov av att ytterligare förbjuda användningen av
fyrverkerier i Finspångs kommun. Möjligheten att använda fyrverkerier i
kommunen är redan begränsad och reglerad. När de lokala ordningsföreskrifterna
följs är användandet av fyrverkerier så pass begränsat att det enligt miljöbalken
endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa och miljön.
Handläggaren har under beredningen av e-förslaget varit i kontakt med
förslagsställaren.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå förslaget med hänvisning till att användandet av pyrotekniska varor
redan är reglerande i kommunens lokala ordningsföreskrifter samt att
användandet idag endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa
och miljön enligt miljöbalken.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.

9

Allmänt förbud mot smällare och
fyrverkerier samt reglering av användande
av pyroteknisk utrustning inom Finspångs
kommun
Sammanfattning
Användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos
både människor och djur (tama och vilda), detta kan ta lång tid att reparera. Användning av tidigare
nämnda pyroteknik kan även orsaka skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och
miljö. Kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala ordningsföreskrifter som skall
gälla.

Beskrivning
Jag med flera har svårt att se fram emot de högtider då det enligt tradition skall smällas smällare och
skjuta raketer vid t.ex. nyår, valborg etc. Några av oss får se på när vår hund, katt eller annat husdjur
kryper ihop, gömmer sig och skakar eller blir helt apatiskt samt slutar äta. En del får fly vår bostad
och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. Fysiska och mentala skador hos både människor och djur
(tama och vilda) detta kan ta lång tid att reparera. Dessutom så påverkar användandet även vår natur
och miljö negativt och kan ge skador på egendom. Tyvärr så är det inte bara själva nyårsafton eller
andra högtider som är problemet, det smälls smällare och skjuts raketer både morgon och kväll från den
dagen då fyrverkerierna börjar säljas.
Jag föreslår ett allmänt förbud av användandet av smällare och fyrverkerier. Jag föreslår även att
Finspångs kommun reglerar användningen och tar över ansvaret för användandet av smällare,
fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. En reglering innebär att allmänheten kan få information från
kommunen om var det skall smällas, när det skall smällas och under hur lång tid. Det underlättar för alla
de berörda att kunna förbereda sig på det sätt som är nödvändigt.
Svenska Kennelklubben har under flera år haft kampanjer om hur våra hundar far illa av fyrverkerier
både fysiskt och psykiskt. Både Djurens rätt och Naturskyddsföreningen hävdar att även de vilda djuren
samt vår natur och miljö påverkas negativt.

Länk
https://www.djurensratt.se/blogg/stark-opinion-att-begransa-fyrverkerier
https://www.naturskyddsforeningen.se/snalla-sluta-smalla
http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kennelklubben/pressreleases/stoppa-smaellandet-kring-nyaar-2344286
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Minska-risken-for-olyckor-i-samband-medfyrverkerier/

Carina Felix Gabrielsson
carinafelixgabrielsson@gmail.com

Onlineunderskrifter
Nr. Namn

Datum Kommentar

1

Anna Lejon

201801-03

2

Sari Hjerppe

201801-03

3

Jeanette
Grundström

201801-03

4

Anki Gram

201801-03

Självklart skriver jag under mot djurplågeri!
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Nr. Namn

Datum Kommentar

5

Linda Berg
Johansson

201801-04

6

Ulf Karlsson

201801-04

7 Sofia Sundkvist

201801-04

8 Ulrika Granroth

201801-04

9

Emma Fridell
Leijon

201801-04

10

Sara Liljeros

201801-05

11

Ramona
Rubensdörffer

201801-05

12

Maria
Fagerberg

201801-07

Jag har både häst, hund och katt och finner ingen mening med fyrverkerier,
visst är det vackert att se på men det är absolut inte värt det lidande det
ger. Mina djur är inte så väldigt brydda men jag skulle ändå önska att de
slapp höra eländet. Dessutom innebär fyrverkerier en negativ påverkan på
miljön, och ärligt talat vem tycker att det ser trevligt ut dagen efter, när
det ligger skräp från fyrverkerier överallt?!

13

Anna
Hellerstedt

201801-07

Anna Hellerstedt

14 Malin Eriksson

201801-08

15

Hanna
Setzman

201801-12

16

Kristina
Lundberg

201801-12

17

Malin
Söderqvist

201801-12

18

Carina
Svensson

201801-22

19

Lars-Göran
Hansen

201801-25

20

Johanna
Jakobsson

201801-28

21 Maud Karlsson

Bra förslag! Den skada det medför för djuren kan aldrig försvaras med att
människan ska ha roligt en kort stund. Då djuren är i beroendeställning till
oss är det vår plikt att skydda dem från allt som skadar dom. Punkt!

201803-18

22

Magnus
Bengtsson

201804-04

23

weronica
bengtsson

201804-04

24 Mattias Larsson

201804-20

25 Camilla Bauer

201804-20

26

Nina Åsander

201804-23

Mycket bra förslag

27

Stefan
Antonsson

201804-23

Det behövs verkligen det är ett otyg med alla smällare.

28 Mikael Hellberg
29

Carina
Antonsson

201804-23
201804-23
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Nr. Namn
30 Marja Melander
31

32

Ann-Mari
Gyllensten

Datum Kommentar
201804-24
201804-24

Ingela Hansson 2018Karlsson
04-24

33 Hans Karlsson

201804-24

34

Lennart
Krumlinde

201804-24

35

Pia Mikmar

201804-24

36

Lena
Göransson

201804-24

37

Jessica
Göransson

201804-24

38 Johan Melander

201804-24

39 Rolf Arvidsson

201804-24

40 Marie Jansson

201804-24

41

Anders
Dahlström

201804-24

42

Yvonne
Gustavsson

201804-25

43

Carina69
Carina69

201804-25

44

Linda Olsson

201804-28

45

Gunilla
Johansson

201805-07

46 Linda Karlsson

201805-09

47

201806-07

Kent Sepic

Håller helt med. Fyrverkerier är vackert men jag anser att det ska endast få
förekomma på offentliga platser under ordnade förhållanden och under
bestämd tid. Har haft 2 hundar som var helt förstörda under nyårsaftnar.
Förbjud all privat uppskjutning av smällaren. Tänk på alla djur som mår
dåligt.

Efterlängtat förslag !

Jättebra förslag !!

Ett mkt bra förslag
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e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom
Finspångs kommun
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Carina Felix Gabrielsson som önskar ett allmänt
förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av
pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun.
Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och
pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor
och djur (tama och vilda), vilket kan ta lång tid att reparera. Utöver detta framför
förslagsställaren att användning av tidigare nämnda pyroteknik även kan orsaka
skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och miljö och att
kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala
ordningsföreskrifter som ska gälla. En reglering innebär enligt förslagsställaren
att allmänheten kan få information från kommunen om var det ska smällas, när
det ska smällas och under hur lång tid och att detta skulle underlätta för alla de
berörda att kunna förbereda sig.
Förslaget har fått stöd av 47 personer.
Handläggning av ärendet
Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande
för kommuner att meddela lokala föreskrifter får en kommun meddela ytterligare
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
Kommuner äger såvida rätten att i sina lokala ordningsföreskrifter reglera vid
vilka tidpunkter användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning får ske
på allmän plats. Finspångs kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter, § 18,
reglerat fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av
polismyndigheten att använda pyrotekniska varor på andra tider av året än
nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj.
Utifrån miljöbalken ses inget behov av att ytterligare förbjuda användningen av
fyrverkerier i Finspångs kommun. Möjligheten att använda fyrverkerier i
kommunen är redan begränsad och reglerad. När de lokala ordningsföreskrifterna
följs är användandet av fyrverkerier så pass begränsat att det enligt miljöbalken
endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa och miljön.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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2019-12-09
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Handläggaren har under beredningen av e-förslaget varit i kontakt med
förslagsställaren.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att avslå förslaget med hänvisning till att användandet av pyrotekniska
varor redan är reglerande i kommunens lokala ordningsföreskrifter samt
att användandet idag endast utgör en tillfällig olägenhet för människors
hälsa och miljön enligt miljöbalken.

2. Att meddela förslagsställaren beslutet.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Magnus Pirholt

2019-05-10
Dnr KS.2019.0017

1 (1)

Kommunstyrelsen

Kommungemensamma medel - överföring av medel till
sektor samhällsbyggnad gällande tjänster plan- och bygg
I Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 finns kommungemensamma medel
avsatta för tjänster plan- och bygg under perioden 2019-2021 med 800 000 kr per
år.
Utifrån kommunens tillväxtmål och mål att Finspång ska vara en attraktiv
boendekommun finns ett stort behov att ta fram nya detaljplaner för att kunna
möta efterfrågan på byggbar mark och ytterligare bostäder. Utöver detta finns
även ett stort behov av att planlägga nya områden för olika typer av
verksamheter samt digitalisera och ändra äldre detaljplaner.
Arbetet med detaljplaner kommer också fortsatt att behöva prioriteras för att
Finspång ska kunna växa och utvecklas i linje med de av kommunfullmäktige
beslutade tillväxtmålen. För att uppnå ovanstående har förvaltningen under året
rekryterat en ny planarkitekt samt en utvecklingsstrateg. Utifrån ovanstående
förslås att 800 tkr avsätts från kommungemensamma medel för tjänster plan- och
bygg till ovanstående tjänster från och med budgetår 2019.
Förslag till beslut
1. Att överföra 800 000 kr från kommungemensamma medel till sektor
samhällsbyggnad från och med budgetår 2019.

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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Kommungemensamma medel - överföring av medel till Sektor
Samhällsbyggnad gällande tjänster plan- och bygg
I Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 finns kommungemensamma medel
avsatta för tjänster plan- och bygg under perioden 2019-2021 med 800 000 kr per
år.
Utifrån kommunens tillväxtmål och mål att Finspång ska vara en attraktiv
boendekommun finns ett stort behov att ta fram nya detaljplaner för att kunna
möta efterfrågan på byggbar mark och ytterligare bostäder. Utöver detta finns
även ett stort behov av att planlägga nya områden för olika typer av
verksamheter samt digitalisera och ändra äldre detaljplaner.
Arbetet med detaljplaner kommer också fortsatt att behöva prioriteras för att
Finspång ska kunna växa och utvecklas i linje med de av kommunfullmäktige
beslutade tillväxtmålen. För att uppnå ovanstående har förvaltningen under året
rekryterat en ny planarkitekt samt en utvecklingsstrateg. Utifrån ovanstående
förslås att 800 tkr avsätts från kommungemensamma medel för tjänster plan- och
bygg till ovanstående tjänster från och med budgetår 2019.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att överföra 800 000 kr från kommungemensamma medel till sektor
samhällsbyggnad från och med budgetår 2019.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rojyar Khalili

2019-11-11
Dnr KS.2019.1144

1 (1)

Kommunstyrelsen

Utöka antalet studiedagar för förskolans personal
Förskolan är en skolform och styrs av skollagen och egen läroplan. Verksamheten
omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt
uppdrag.
Forskning visar att det viktigaste för en god kvalitet i förskolan är personalens
utbildning och kompetens.
Huvudmannen ska se till att personalen vid förskoleenheterna ges möjligheter till
kompetensutveckling. Rektor har ett särskilt ansvar för att personalen kontinuerligt
får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra
sina arbetsuppgifter. För att kunna tillhandahålla kompetensutveckling utifrån
personalens behov och i förhållande till förskolans uppdrag, är det viktigt att
fortlöpande analysera hur behovet ser ut. Det är viktigt att personalen i förskolan
kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap för att lära av varandra
och för att utveckla utbildningen.
Förvaltningen ser ett behov av att utöka förskolans studiedagar från tre till fyra
dagar per år. Under dessa dagar kommer ordinarie verksamhet att vara stängd och
utifrån vårdnadshavarnas behov kommer några enheter att vara öppna.
Förskoleavgiften kommer inte att påverkas av detta. Datum för studiedagar
kommer att fastställs i samband med läsårstider och redovisas inför varje
verksamhetsår.
I skollagen 3 kap. 2 § regleras antalet studiedagar inom grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan till 5 dagar. Det är inte reglerat i
skollag om förskolan får stänga för planeringsdagar men i rättsfall från
regeringsrätten som numera heter förvaltningsdomstolen har förskolan kunnat
stänga under två dagar per termin för personalutbildning. ( RÅ 1992 ref 31)
I skollagen står det att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje
skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att utöka förskolans studiedagar från tre dagar till fyra från och med
läsåret 2020.
2. Att utifrån det beslut som fattas revidera Riktlinjer, regler och
avgifter för förskola och fritidshem (KS.2016.0818-1).

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

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-12-09

2019-§ 478

Dnr: KS.2019.1144

47 (47)

Utöka antalet studiedagar för förskolans personal
Förskolan är en skolform och styrs av skollagen och egen läroplan.
Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett
tydligt pedagogiskt uppdrag.
Forskning visar att det viktigaste för en god kvalitet i förskolan är personalens
utbildning och kompetens.
Huvudmannen ska se till att personalen vid förskoleenheterna ges möjligheter till
kompetensutveckling. Rektor har ett särskilt ansvar för att personalen
kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska
kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att kunna tillhandahålla
kompetensutveckling utifrån personalens behov och i förhållande till förskolans
uppdrag, är det viktigt att fortlöpande analysera hur behovet ser ut. Det är viktigt
att personalen i förskolan kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin
kunskap för att lära av varandra och för att utveckla utbildningen.
Förvaltningen ser ett behov av att utöka förskolans studiedagar från tre till fyra
dagar per år. Under dessa dagar kommer ordinarie verksamhet att vara stängd
och utifrån vårdnadshavarnas behov kommer några enheter att vara öppna.
Förskoleavgiften kommer inte att påverkas av detta. Datum för studiedagar
kommer att fastställs i samband med läsårstider och redovisas inför varje
verksamhetsår.
I skollagen 3 kap. 2 § regleras antalet studiedagar inom grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan till 5 dagar. Det är inte reglerat i
skollag om förskolan får stänga för planeringsdagar men i rättsfall från
regeringsrätten som numera heter förvaltningsdomstolen har förskolan kunnat
stänga under två dagar per termin för personalutbildning. (RÅ 1992 ref 31)
I skollagen står det att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom
varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att utöka förskolans studiedagar från tre dagar till fyra från och med
läsåret 2020.
2. Att utifrån det beslut som fattas revidera Riktlinjer, regler och
avgifter för förskola och fritidshem (KS.2016.0818-1).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-12-09

48 (47)

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

Justerandes signatur
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Välkommen till
Förskole- och fritidshemsverksamheten
i Finspångs kommun
Information om riktlinjer, regler och avgifter
gällande förskola, dygnet-runt-omsorg, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet
för barn i åldern 1-13 år.

2018-06-26
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Ur Skollagen (2010:800)
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen
får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående
förskola.
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. När vårdnadshavare har anmält önskemål om
förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av
familjens situation i övrigt.
Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass,
grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande
samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en
helhetssyn på eleven och elevens behov. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det
framkommit att eleven har behov av en sådan plats. En elev ska erbjudas utbildning i
fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller
studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning
som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare
eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och
lärande främjas.
Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom
pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.
Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem
inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och
familjens situation i övrigt.
Förskolan har en egen läroplan, (Lpfö98, rev 2016).
För fritidshem gäller samma läroplan som för grundskolan Lgr 11
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VERKSAMHETSFORMER
FÖR BARN 1-5 ÅR
Verksamheten bedrivs i form av förskola, allmän förskola, pedagogisk omsorg och dygnetrunt-omsorg och erbjuds i den omfattning vårdnadshavare behöver med hänsyn taget till
förvärvsarbete, studier samt tillhörande restider eller barnets eget behov.
FÖRSKOLA
Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen
utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan ska lägga
grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Förskoleverksamhet erbjuds barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år barnet börjar
förskoleklass. Finns särskilda skäl kan plats erbjudas före det att barnet är 1 år.
ALLMÄN FÖRSKOLA
Allmän förskola erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till
och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola. Det är ingen
särskild form av förskola utan en del av den vanliga.
Platsen gäller för 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och
grundskola och kostar ingenting.
PEDAGOGISK OMSORG
Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhetsformer som inte är förskola. En
form av pedagogisk omsorg innebär att dagbarnvårdare tar emot barnen i sitt eget hem och
bedriver verksamhet med en liten barngrupp.
Det är ingen skolform som styrs av läroplaner och omfattas inte av begreppen undervisning
och utbildning. Förskolans läroplan är vägledande.
DYGNET-RUNT-BARNOMSORG

Dygnet-runt-barnomsorg erbjuds på en av förskolor i tätort för barn som fyllt ett år till och med
31 juli det år barnet börjar förskoleklass. Verksamheten är ett komplement till förskolan för
vårdnadshavare som uppfyller villkoren och vars arbetstider inte stämmer överens med
förskolornas vanliga öppettider kl. 06.00-18.00. Dygnet-runt-barnomsorg kommer att vara
öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger.

FÖR BARN 6-13 ÅR
FRITIDSHEM
Fritidshem är verksamhet riktad till skolbarn 6-13 år. Verksamheten är placerad i anslutning
till och samordnas med förskoleklass och grundskola/grundsärskola. Plats på fritidshem
erbjuds från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det
år barnet fyller 13 år. Fritidsverksamhet erbjuds under skollov i mån av plats.
2
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MER INFORMATION OM:
FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL ARBETSSÖKANDE OCH FÖRÄLDRALEDIGA
Om du är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn förskoleverksamhet 15 timmar i
veckan (Skollagen 8 kap. 6 §). Barnet ges möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en
pedagogisk verksamhet. Barnen erbjuds förskoleverksamhet mellan kl. 08:00-11:00 måndag
till fredag. Andra tider beviljas endast vid inskrivning enligt Skollagen 8 kap. 7§ och 9§, dvs.
barn och familjer i behov av särskilt stöd.
För arbetssökande gäller att intyg från Arbetsförmedlingen som styrker aktivt arbetssökande
bifogas ansökan om förskoleplats.
För föräldralediga vårdnadshavare gäller att påskriven ledighetsansökan alternativt intyg från
Försäkringskassan bifogas ansökan om förskoleplats.
BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats i
förskoleverksamhet även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 8 kap. 5§ och 9§).
Barnets vistelsetid beslutas av förskolechef i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog
och en handlingsplan upprättas i samverkan med vårdnadshavare.
ALLMÄN FÖRSKOLA
Alla barn har från och med höstterminen det år barnet fyller tre år rätt att delta i allmän
förskola. Det är ingen särskild form av förskola utan en del av den vanliga, ”allmän” syftar på
att förskolan ska vara tillgänglig och avgiftsfri.
•

Om barnet redan går i förskolan sker ingen förändring vare sig i verksamheten eller
med tider. Det är bara avgiften som påverkas. Den reduceras per automatik från och
med 1 augusti det året barnet fyller tre år och är inget som man behöver ansöka om.

•

Om barnet inte går i förskolan, eller vill byta till endast Allmän förskola, ska
vårdnadshavare göra en särskild ansökan om detta.

•

Om du har oregelbundna arbetstider såsom skiftgång och barnet inte enligt ordinarie
schema får förskolevistelse 15 timmar/vecka erbjuds barnet förskoleverksamhet på
tider gällande för allmän förskola.

Verksamheten följer skolans terminstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen.
Barnen erbjuds avgiftsfri förskoleverksamhet mellan kl. 08:00-11:00 måndag till fredag.
Vistelsetid utanför angivna tider eller under skolans ledigheter är belagda med avgift. Lunch
ingår inte och skolskjuts kan inte erbjudas.
Ansökan om Allmän förskola sker på särskild blankett som lämnas till förskolans expedition.
ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH DYGNET RUNT OMSORG
Anmälan om behov av plats i förskoleverksamhet och dygnet runt omsorg ska ske senast fyra
månader före det att plats önskas. Blankett finns att hämta på kommunens hemsida.
www.finspang.se
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I samband med anmälan har du möjlighet att ange fem alternativa önskemål om
verksamhetsform, enhet eller område. Alla barn registreras efter anmälningsdatum, dvs. det
datum anmälan om plats registrerats.
INFLYTTNINGSFÖRTUR
Familjer där båda arbetar och/eller studerar och som flyttar till Finspång har så kallad
inflyttningsförtur. Denna förtur innebär att du senast inom en månad från ansökningsdatum
ska erbjudas plats i kommunens förskoleverksamhet.
VEM ÄR PLATSINNEHAVARE?
Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för
avgiften.
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare.
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats.
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.
ERBJUDANDE OM PLATS
Ditt barn är garanterad plats på förskola inom fyra månader efter det att du anmält önskemål
om plats. Platsen ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och ditt önskemål ska tillgodoses så
långt som möjligt. Du får ett skriftligt erbjudande senast en månad innan platsen ska tillträdas.
Till erbjudandet ska du tacka ja eller nej skriftligt och svar ska lämnas inom 10 dagar.
Därefter går erbjudandet vidare och du måste göra en ny anmälan.
Om du tackar nej till plats enligt något av dina önskemål som angivits i ansökan måste du
göra en ny anmälan. Om du tackar nej till en erbjuden plats som inte överensstämmer med
något av dina önskemål som angivits i anmälan får du behålla det ursprungliga
anmälningsdatumet i väntan på nytt erbjudande.
OMPLACERING
Om du tackar ja till annan plats än önskad eller av andra skäl önskar byte av plats kan du
ansöka om omplacering. Omplaceringar sker inför höstplaceringen varje år. Turordning gäller
efter anmälningsdatum till omplacering. Om du tackar nej till önskad omplacering måste du
göra en ny anmälan.
BARNETS NÄRVAROTIDER
Det är arbets-, studie- och restid som ligger till grund för barnets närvaro. Barnets schema
fastställs i en skriftlig överenskommelse mellan dig och verksamheten. Uppgift om
tillsynsbehov skall lämnas till förskolan/fritidshemmet på blankett som finns att hämta på:
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/
FÖRÄNDRING AV BARNETS NÄRVAROTIDER
Om du har behov av att ändra barnets närvarotid på grund av förändrad arbetstid,
föräldraledighet eller arbetslöshet ska du att anmäla detta. Det ska göras i så god tid som
möjligt för att verksamheten ska ha möjlighet att anpassas på ett bra sätt. Vårdnadshavare är
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skyldiga att informera kommunen om arbets- eller studieförhållanden samt vid förändringar
av dessa.
BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING
Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning.
Barnet kan vara på förskolan enligt schematid för barnets grundplacering. Om barnet inte har
någon grundplacering är grundprincipen 15 timmar per vecka om inte sjukdomstillståndet
kräver utökad tillsynstid. Läkarintyg ska alltid bifogas.
FÖRSKOLEPLATS I ANNAN KOMMUN
Ansökan om förskoleplats i annan kommun handläggs utifrån en restriktiv och individuell
prövning. Ansökan sker på särskild blankett. http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/
Detta gäller även om du flyttar till annan kommun och önskar behålla förskoleplatsen.
ÖPPETTIDER
Kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet har öppet hela året.
Förskolor och fritidshem har öppet måndag – fredag inom en ramtid från 06.00–18.00
Öppettiderna kan variera från verksamhet till verksamhet.
Under några sommarveckor samordnas verksamheten genom att förskolor och fritidshem slås
samman.
PERSONALENS STUDIEDAGAR
Personal inom förskoleverksamheten har tre studiedagar per år. Personal inom
fritidshemsverksamhet har två studiedagar per år. De kan förläggas som halv- eller heldagar.
Dessa dagar är verksamheten stängd, avgiften påverkas inte av detta. Ditt barn kan efter
ansökan erbjudas alternativ tillsyn inom Finspångs kommun. Datum för studiedagar fastställs
i samband med läsårstider och redovisas inför varje verksamhetsår. Läsårstider finns på
kommunens hemsida.
REGLER OCH RIKTLINJER FÖR DYGNET-RUNT-OMSORG
Dygnet-runt-omsorg är ingen rättighet utan är behovsprövad. När behovet prövas tas hänsyn
till nedanstående fem punkter. I undantagsfall kan det räcka att flertalet villkor är uppfyllda,
om det är välgrundat med hänsyn till barnperspektivet.
1. Långsiktigt behov: Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och återkommande under minst
tre månader samt att vistelsetiden finns vid minst två tillfällen per månad. Vårdnadshavaren
bör ha en anställning som omfattar tre månader eller mer samt kunna lämna in schema senast
16 dagar innan omsorg behövs.
2. Försökt påverka sina arbetstider: Det vägs in i bedömningen om arbetsgivaren har
möjlighet att förlägga vårdnadshavarens arbete till dagtid.
3. Andra möjligheter att tillgodose behovet ska först ha prövats och realistiska
alternativ saknas: Dygnet-runt-omsorg är ingen rättighet. Vårdnadshavare ansvarar för att i
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första hand hitta egna lösningar på barnets behov av omsorg. Andra möjligheter att tillgodose
behovet av omsorg ska ha prövats, innan ansökning sker.
4. Speciella omständigheter i familjens situation: Vid bedömningen tas hänsyn till om man
är ensamstående förälder, barn med vårdnadshavare som fullgör värnpliktstjänstgöring, är
intagen på behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller liknande.
5. Möjlighet att erhålla eller behålla ett arbete: Ansökan ska ha en tydlig koppling till
möjligheten att arbeta. Det innebär att kommunen strävar efter att göra det möjligt för
vårdnadshavare att arbeta, men det är inte kommunens ansvar att finansiera familjers
möjligheter till ökad tid att umgås i de fall det finns två vårdnadshavare som kan varva sina
arbetstider.

FRITIDSHEM
FRITIDSHEM
Plats på fritidshem kan efter ansökan erbjudas barn från och med 1 augusti det året barnet börjar
förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan
plats. (Skollagen kap 14, 4 §)
En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt. (Skollagen kap 14, 5 §)
BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats på fritidshemmet
även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 14 kap. 6 § ). Barn kan erbjudas utbildning i
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i
form av sådan utbildning, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i
övrigt. Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.
BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING
Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning.
Barnet kan vara på fritidshemmet enligt schematid för barnets grundplacering om inte
sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Om barnet inte har någon grundplacering kan
barnet tillfälligt erbjudas plats på fritidshemmet enligt överenskommen tid.
Läkarintyg ska alltid bifogas.
ANMÄLAN OM BEHOV AV PLATS
Anmälan om behov av plats på fritidshem sker på blankett som lämnas till
rektorsexpeditionen. http://www.finspang.se/Utbildning/Blanketter/
Inför höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år.
VEM ÄR PLATSINNEHAVARE?
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Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för
avgiften.
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare.
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en fritidshemsplats.
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.
FÖRDELNING AV PLATSER
Plats på fritidshem ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och barnet ska så långt som möjligt
erbjudas plats i det område vårdnadshavare önskar. Om inte annat överenskommits med
rektor är placeringstiden minst 1 månad.
AKUT BEHOV AV FRITIDSHEMSPLATS
Vid akut behov kan plats erbjudas enligt överenskommelse med personal/rektor.
FRITIDSVERKSAMHET
Fritidsverksamhet kan vid behov erbjudas under skollov i mån av plats. I de fall efterfrågan på
platser är större än tillgången fördelas platserna så att de yngre barnen har företräde framför
de äldre. Tillgången bestäms utifrån respektive verksamhets förutsättningar.
Anmälan om fritidsverksamhet, dag för dag, ska ske i god tid, men respektive personal/rektor
avgör om det är möjligt att ta emot barnet under den önskade tiden utan att någon särskild
anmälan gjorts.

AVGIFT
Avgiften baseras på inkomst och antal barn i verksamheten.
Maxtaxa gäller förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, dygnet-runt-omsorg samt
fritidshemsverksamhet.
Läs mer på om avgifter på kommunens hemsida:
http://www.finspang.se/Utbildning/Forskolor/Taxor-och-avgifter/
En plats i förskola, pedagogisk omsorg, dygnet-runt-omsorg och fritidshem betraktas som ett
abonnemang. Det innebär att du betalar avgift även om platsen tillfälligtvis inte utnyttjas.
Du betalar avgift tolv månader per år från barnets placeringsdatum. När plats påbörjas betalar
du efter antal dagar i månaden, även tid för inskolning är avgiftsgrundande.
Avgiften är oberoende av vistelsetid.
I avgiftshänseende räknas sammanboende med gemensamt hushåll oavsett om det finns
gemensamma barn eller inte.
Vid beräkning av avgiften beräknas det yngsta barnet som barn nummer ett, det näst yngsta
som barn nummer två och så vidare.
För 3-5-åringar med omsorgsbehov reduceras taxan med anledning av att de omfattas av
allmän förskola.
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Faktura skickas den 15:e i varje månad med senaste inbetalningsdag sista dagen i månaden,
betalning sker för innevarande månad. Vid inbetalning efter förfallodag tillkommer
påminnelseavgift samt räntekostnader enligt gällande lag.
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgiften. Kommunstyrelsen kan, efter
framställan från vårdnadshavare, besluta om avsteg från reglerna om avgift om synnerliga
skäl finns.
Avgift för barn med tillfällig fritidshemsverksamhet samt vid akut behov av fritidshemsplats
betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade” dag till dagplats” betalas för de
dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren.
OBETALDA AVGIFTER
Ditt barn kan komma att stängas av från plats i förskole- fritidshemsverksamhet om avgiften
inte betalas. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda
räkningar har kommunen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats i
förskoleverksamhet och/eller på fritidshem. Vid eventuell avstängning måste skulden regleras
helt innan barnet kan återfå en plats.
AVGIFT FÖR BARN SOM BEVILJATS PLATS PÅ GRUND AV BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
och som anvisats plats i förskoleverksamhet betalar avgift för omsorgsbehov och vistelsetid
utöver anvisade timmar.
Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade på fritidshem.

INKOMSTANMÄLAN
Du är som vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om avgiftsgrundande inkomst.
Blankett för detta finns på kommunens hemsida.
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/
Aktuell inkomstuppgift ska lämnas innan platsen tas i anspråk och därefter vid förändringar i
hushållets samlade bruttoinkomst.
På begäran av kommunen ska inkomstuppgift lämnas även om inkomsten inte ändrats.
Inkomständring påverkar avgiften månaden efter det att inkomstuppgiften lämnats.
Om du inte lämnar aktuella inkomstuppgifter efter skriftlig uppmaning, placeras du i högsta
avgiftsklassen från och med nästkommande månad. Detsamma gäller i det fall ingen
inkomstanmälan lämnas alls. Inkomstanmälan lämnas till förskolans/skolans expedition.
Finspångs kommun gör inkomstjämförelser med Skatteverket.
AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST.
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.
Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i det
gemensamma hushållet.

UPPSÄGNING AV PLATS
8
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Du måste skriftligt säga upp plats inom förskoleverksamhet och dygnet-runt-omsorg senast
två månader innan ditt barn beräknas sluta. För fritidshemsplats gäller en månads
uppsägningstid.
Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen registrerats och avgift betalas under
uppsägningstiden. Plats inom förskoleverksamheten sägs upp per automatik om den inte
utnyttjats inom tre månader. Undantag kan göras om specifika skäl finns.
Vid utflyttning från kommunen kan plats inom förskoleverksamhet och fritidshem behållas
under en kortare tid efter särskild överenskommelse. Kontakt måste tas med den kommun där
barnen blir folkbokförda.
Utskrivning från förskoleverksamhet och dygnet-runt-omsorg sker utan föregående
uppsägning den 31 juli samma år barnet börjar förskoleklass. Från fritidshem sker utskrivning
utan föregående uppsägning det år barnet slutar skolår 6.
Blanketter om uppsägning finns på kommunens hemsida
http://www.finspang.se/upload/blanketter/utbildning/förskola/uppsägning-plats-förskolafritidshem.pdf
Uppsägning gällande plats på förskola lämnas till förskolans expedition, uppsägning av plats
på fritidshem lämnas till berörd rektorsexpedition.

MER INFORMATION
Har du frågor kan du vända dig till förskole- och fritidsverksamheten där ditt barn har plats.
Du kan också vända dig till förskolans ledningsteam eller till fritidshemmets
rektorsexpedition.
Ytterligare information hittar du på kommunens webbplats, www.finspang.se
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Kommunstyrelsen

Upphävande av Finspångs kommuns sponsringspolicy
med tillhörande modell för sponsring
Finspångs kommun har en sponsringspolicy som antogs av kommunfullmäktige
2009-05-27, §155 den har sedan reviderats med tillägg 2019-06-19, i ett avsnitt som
rör kommunen som mottagare av sponsring. Till denna hör modell för sponsring
för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen 2009-05-24, §204
På grund av Finspångs kommuns ekonomiska situation och de prognoser som finns
för den kommunala ekonomin framåt så ser förvaltningen i detta läge inte att
Finspångs kommun kan fortsätta att sponsra föreningar och arrangemang utifrån
policyn och modellen.
Budgeten för sponsring är 145 000 kr/år och det är cirka 3–4 föreningar och cirka
3–4 antal arrangemang som får sponsringsstöd av Finspångs kommun årligen enligt
sponsringspolicyn med tillhörande modell.
Exempel på föreningar och arrangemang som uppbär sponsring 2019 är Finspångs
AIK bandy, Finspångs kanotklubb, Torstorps IF, musikfestivalen Skogsröjet,
Kraftloppet och Finspångs stadslopp.
Antalet föreningar/arrangemang som uppburit sponsring varierar något över åren
då lag/föreningar har haft olika förutsättningar sportsligt och arrangemang uppstått
och ibland lagts ned.
Ett eventuellt upphävande av policyn gör att Finspångs kommun inte längre kan
sponsra lag utan att ett nytt beslut kring detta fattas. Sponsring är en
marknadsföringshandling och en konsekvens av ett upphävande skulle kunna vara
en minskad exponering av Finspångs kommuns varumärke. En annan konsekvens
är självklart att de föreningar som nu får sponsring av Finspångs kommun får en
minskad ekonomi.
Utifrån exponering av varumärket gör förvaltningen bedömningen att Finspångs
kommun i nuvarande läge har kanaler och produkter där varumärket och de
budskap som förvaltningen vill kommunicera är tillräckliga utan sponsring av
föreningar och arrangemang.
Förslaget till beslut är hur Finspångs kommun som organisation ska ställa sig till
sponsring och involverar inte kommunens bolag. Finspångs kommuns bolag är
självständiga juridiska personer och styrelserna fattar själva beslut i frågor som rör
sponsring.

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 föreslå kommunfullmäktige
1. Att upphäva Finspångs kommuns sponsringspolicy 2009-05-27, §155 som
har reviderats med tillägg 2019-06-19
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen
2. Att upphäva modell för sponsring för Finspångs kommun 2009-05-24, §204
3. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för Finspångs kommun
som mottagare av sponsring

Bilagor:
Finspångs kommuns sponsringspolicy 2009-05-27, §155 som har reviderats med
tillägg 2019-06-19
Finspångs kommuns modell för sponsring antagagen av kommunstyrelsen 2009-0524, §204
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Upphävande av Finspångs kommuns sponsringspolicy
Finspångs kommun har en sponsringspolicy som antogs av
kommunfullmäktige 2009-05-27, §155 den har sedan reviderats med tillägg
2019-06-19, i ett avsnitt som rör kommunen som mottagare av sponsring.
Till denna hör modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av
kommunstyrelsen 2009-05-24, §204
På grund av Finspångs kommuns ekonomiska situation och de prognoser som
finns för den kommunala ekonomin framåt så ser förvaltningen i detta läge inte
att Finspångs kommun kan fortsätta att sponsra föreningar och arrangemang
utifrån policyn och modellen.
Budgeten för sponsring är 145 000 kr/år och det är cirka 3–4 föreningar och
cirka 3–4 antal arrangemang som får sponsringsstöd av Finspångs kommun
årligen enligt sponsringspolicyn med tillhörande modell.
Exempel på föreningar och arrangemang som uppbär sponsring 2019 är
Finspångs AIK bandy, Finspångs kanotklubb, Torstorps IF, musikfestivalen
Skogsröjet, Kraftloppet och Finspångs stadslopp.
Antalet föreningar/arrangemang som uppburit sponsring varierar något över åren
då lag/föreningar har haft olika förutsättningar sportsligt och arrangemang
uppstått och ibland lagts ned.
Ett eventuellt upphävande av policyn gör att Finspångs kommun inte längre kan
sponsra lag utan att ett nytt beslut kring detta fattas. Sponsring är en
marknadsföringshandling och en konsekvens av ett upphävande skulle kunna
vara en minskad exponering av Finspångs kommuns varumärke. En annan
konsekvens är självklart att de föreningar som nu får sponsring av Finspångs
kommun får en minskad ekonomi.
Utifrån exponering av varumärket gör förvaltningen bedömningen att Finspångs
kommun i nuvarande läge har kanaler och produkter där varumärket och de
budskap som förvaltningen vill kommunicera är tillräckliga utan sponsring av
föreningar och arrangemang.
Förslaget till beslut är hur Finspångs kommun som organisation ska ställa sig till
sponsring och involverar inte kommunens bolag. Finspångs kommuns bolag är
självständiga juridiska personer och styrelserna fattar själva beslut i frågor som
rör sponsring.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att upphäva modell för sponsring för Finspångs kommun 2009-0524, §204
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för Finspångs
kommun som mottagare av sponsring
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
3. Att upphäva Finspångs kommuns sponsringspolicy 2009-05-27, §155
som har reviderats med tillägg 2019-06-19

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
33

1 (5)

)

Dokumentets ursprungsdatum

2009-06-24
Datum för tilläggsrevidering

2019-06-19

Policy för sponsring i Finspångs kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-27, §155
Reviderad med tillägg 2019-06-19, se avsnitt Kommunen som mottagare av
sponsring
Syfte med sponsring

Finspångs kommun och dess bolag kan sponsra ideella föreningar och arrangemang utöver de sedvanliga föreningsbidragen. Syftet med kommunens
sponsring är att marknadsföra kommunen både inom och utanför kommungränsen. Sponsringen bygger på ett ekonomiskt samarbete som innebär att
kommunen stödjer den andra parten med pengar eller tjänster mot omnämnande, reklamutrymme, att föreningar/medlemmar ställer upp för kommunen i viktiga sammanhang och/eller att föreningen utför vissa uppgifter.
Sponsringen är en marknadsföringshandling som ska rikta sig till kommunens invånare och företag, potentiella inflyttare och samt till befintliga och
möjliga besökare i kommunen. Inriktningen av sponsringen ska styras av
hur Finspångs kommun marknadsförs och hur kommunen ska profileras.
Finspångs kommun är en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet med
ett tydligt ansvar mot invånarna att skattemedlen används på ett ansvarsfullt
sätt. Invånarna ska känna förtroende för att verksamheterna bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. I frågor som rör sponsring krävs en noggrann bedömning i varje enskilt fall.
De bedömningar som görs, de beslut som tas enligt denna policy samt inriktningen av sponsorsinsatserna ska styras av Finspångs kommuns vision:
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar
utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande”.

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
34

2 (5)

Typ av sponsring
Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av
arbetsinsatser och/eller material/utrustning. Allt som kommunen ställer upp
med ska dock värderas i kronor, så att det tydligt framgår vad man satsar.
Detta gäller även eventuell reducering av hyra och extern marknadsföring
samt personella insatser och direkt ekonomiskt stöd.
Sponsring kan ske av:
•

Idrottsföreningar

•

Kulturföreningar

•

Evenemang/arrangemang

Sponsringen ska inriktas på föreningar där marknadsföringen når eller kan
väntas nå en så stor spridning som möjligt inom kommunen, nationellt
och/eller internationellt. Sponsringen kan inriktas på föreningens löpande
verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. Sponsringen
bör i första hand inriktas på föreningar och organisationer som arrangeras
tävlingar, sammankomster med deltagare både från kommunen, nationellt
och/eller internationellt och där marknadsföringen kan nå en bred publik
eller uppmärksamhet på annat sätt.
Vid sponsring av idrottsföreningar vars representationslag deltar i seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden av exponering, beaktas vid beslutet. Det som också kan värderas vid sponsring är föreningens engagemang.
Detta för att uppmuntra föreningar att till exempel utveckla sin breddverksamhet och vara en aktivare del av samhället.
Sponsorsinsatser mot kulturföreningar bestäms utifrån hur stor målgrupp
som nås med marknadsföringen samt förväntad eller faktisk publik, uppmärksamhetsvärde och massmedial bevakning. Sponsringen kan inriktas på
föreningens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. Även här kan föreningens engagemang värderas.
Individuella idrotter omfattas också av denna policy och bedöms på samma
sätt. Där måste dock sponsringen riktas mot föreningen och inte den individuella idrottaren.
Kommunen som mottagare av sponsring
Det är tillåtet att sponsra den kommunala verksamheten ekonomiskt, med
varor eller med tjänster.
Finspångs kommun beslutar om sponsring av verksamheten ska tas emot
eller ej. Kommunen är ej skyldig att acceptera sponsring. Sponsring får ej
accepteras om den faller utanför kommunens kompetensområde.
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Sponsring av kommunens verksamhet får ej vara förknippat med villkor eller förbehåll som på något sätt påverkar eller inskränker det politiska handlingsutrymmet.
Sponsring av kommunens verksamhet får ej medföra att någon eller några
särskilt gynnas eller ges särskilda förmåner, den får ej skapa en situation
som står i strid med kommunallagen.
Sponsring av kommunens verksamhet ska normalt ej medföra att kommunen åsamkas kostnader på vare sig kort eller lång sikt. I de fall så beräknas
ske, ska värdet av den kort- och långsiktiga nyttan väsentligt överstiga de
kostnader kommunen åsamkas.
Sponsring av den kommunala verksamheten får endast accepteras från sådana som fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna.
Sponsors företagsnamn, logotyp eller liknande kan finnas i anslutning i den
kommunala verksamheten på sätt som bestäms vid varje tillfälle. Beslut om
detta fattas av kommunstyrelsen.
Berörd nämnd bereds tillfälle att yttra sig före beslut.
Beslut om att acceptera sponsring till ett värde överstigande två basbelopp,
dess använd och fördelning fattas av kommunstyrelsen eller bolags styrelse.
Beslutet har vunnit laga kraft den 15 mars 2002.
Motprestationer
Föreningens motprestationer ska regleras i ett separat avtal som upprättas
mellan förening och kommunen då föreningen bedömts vara berättigas till
sponsring. Dessa motprestationer kan vara av olika karaktär. Finspångs
kommun ska ha rätt till exponering på olika sätt men även kunna använda
föreningarna i till olika aktiviteter till exempel inom skolundervisning (friluftsdagar och liknande arrangemang).
En förening som får sponsring av Finspångs kommun ska förutom detta
också ha ett aktivt socialt engagemang. Föreningen ska ha policys som gäller för drogförebyggande arbete, jämställdhetsarbete samt arbete kring integration i föreningen och kommunen.
Utformning
All marknadsföring ska utformas enligt kommunens grafiska profilprogram
och rådande marknadsföringsplan. Vi ska i dessa sammanhang inte vara
främmande för att kommunicera andra saker än vårt kommunvapen och vårt
varumärke. Då det ofta redan kommuniceras i föreningens eller klubbens
namn. Vi ska istället kommunicera ett riktat starkt budskap med tydlig avsändare.

36

4 (5)

Ansökan
Ansökningsförfarandet ska vara sådant att en förening kan söka sponsring
en gång per år. Då ska alla eventuella delar av föreningens verksamheter
som kan bli aktuell för sponsring ingå, det vill säga representationslag och
eventuella evenemang. Föreningar som är uppdelade i sektioner ska göra en
ansökan där huvudföreningen är avsändaren. Ansökningsdatum är sista april
varje år.
Avtal
Ansökan om sponsring sker skriftligt. Avtal träffas som fastställer syfte/mål,
avsedda effekter/resultat och de ekonomiska förutsättningarna.
Avtalen som skrivs med Finspångs kommun bör vara treåriga med utvecklingsmöjligheter för att stimulera långsiktigare mål för både föreningen och
Finspångs kommun. Avtalet skrivs med separata mål för varje år som ska
uppnås för ytterligare sponsring år två och tre.
Sponsring kan ske till ideell förening med max tre basbelopp per år och med
max ett basbelopp per år för individers insatser. Sponsoravtal kan träffas för
högst tre år åt gången. Automatisk förlängning utöver de tre åren får inte
förekomma.
Uppföljning
Varje år ska förening som fått sponsring av Finspångs kommun avge en
rapport till kommunstyrelsen om årets verksamhet som ska stämmas av mot
avtalet. Beslutade större insatser ska följas upp för att bedöma effekterna av
sponsringen. Finspångs kommun äger rätt att säga upp sponsoravtal om avtalade villkor inte uppfylls.
Återbetalning/bryta sponsringssamarbete
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring återbetalas. Samma gäller även för föreningar som upphör med sin
verksamhet under pågående avtalsperiod.
Sponsoravtal kan sägas upp med omedelbar verkan om förening eller individ bryter mot lagar, regler eller avtal som antagits av Riksidrottsförbundet
eller liknande.
Kommunen äger rätt att bryta sponsringssamarbete när sponsorn agerat
etiskt tvivelaktigt eller varit delaktig i oegentligheter. (Kf 2008-05-28, §
124)
Kommunen har tolkningsföreträde om vad som anses etiskt tvivelaktigt eller
vad som kan anses som delaktighet i oegentligheter. (Kf 2008-05-28, § 124)
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När kommunen sluter avtal om sponsring ska det ingå en bestämmelse som
gör det möjligt för kommunen att bryta avtalet med omedelbar verkan. (Kf
2008-05-28, § 124)
Ansvar
Sponsring finansieras och beslutas av kommunstyrelsen och av respektive
bolagsstyrelse. Kommunstyrelsen (och bolag) fastställer totalbelopp för
sponsringen varje år. Sponsring ingår i kommunens marknadsföringsplan.
Handläggning
Finspångs kommun handlägger ärenden som sedan går till kommunstyrelsen
där beslutet tas. För att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt bör det
finnas minst tre handläggare som kan bedöma ansökan. Detta för att undvika eventuella jävsituationer.
Kommunala bolag
Finspångs kommuns bolag är självständiga juridiska personer. Styrelserna i
dessa har fullt ansvar för verksamheten. Styrelserna självständigt fattar beslut i frågor som rör sponsring.
Bolagen bör dock ta hänsyn till dessa riktlinjer i den egna verksamheten för
att skapa gemensamma utgångspunkter för marknadsföringen.
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Sponsringsmodell för Finspångs kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2009-05-04, § 204

Finspångs kommuns sponsring ska inriktas på föreningar där
marknadsföringen når eller kan väntas nå en så stor spridning som
möjligt inom kommunen, nationellt och/eller internationellt.
Vid sponsring av idrottsföreningar vars representationslag deltar i
seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden av exponering,
beaktas vid beslutet. Det som också kan värderas vid sponsring är
föreningens engagemang. Detta för att uppmuntra föreningar att till
exempel utveckla sin breddverksamhet och vara en aktivare del av
samhället. Denna värdering ska bara göras om föreningen är
berättigad till sponsring enligt den modell som presenteras i detta
dokument. En värdering av föreningens engagemang ska ske separat
från modellen och måste utredas från fall till fall.
Sponsorsinsatser mot kulturföreningar bestäms utifrån hur stor
målgrupp som nås med marknadsföringen samt förväntad eller faktisk
publik, uppmärksamhetsvärde och massmedial bevakning.
Sponsringen kan inriktas på föreningens löpande verksamhet och/eller
speciellt(a) arrangemang som genomförs. Individuella idrotter
omfattas också av denna policy och bedöms på samma sätt. Där måste
dock sponsringen riktas mot föreningen och inte den individuella
idrottaren.
Sponsring av kultur/idrott ska hållas isär från andra typer av satsningar
inom de områden och ska alltså inte beaktas vid en
sponsringsförfrågan. Eventuellt stöd av kultur eller idrottspolitisk
karaktär faller inte inom ramen för sponsring och bör behandlas som
separata ärenden.
För att komplettera en sponsringspolicy behövs det en ny modell som
ska ge ett stöd vid bedömningar av sponsringsförfrågningar. Modellen
ska omfatta all sponsring utifrån den nya sponsringspolicyn det vill
säga sponsring av:
 Idrottsföreningar
 Kulturföreningar
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 Evenemang/arrangemang
Modellen är inte baserad på belopp i kronor utan procent av en fast
budget. Detta ska ge en smidigare ekonomisk hantering av dessa
ärenden. Modellen ser olika ut beroende på vad som ska bedömas men
följer samma princip. Budgeten för sponsring av idrott, kultur och
evenemang/arrangemang kan också självklart variera.
För att kvalificera sig för ett sponsoravtal med Finspångs kommun
måste förening/evenemanget/arrangemanget enligt modellerna vara på
någon av nivåerna 1-3 i båda delarna av modellen. Om man inte
kvalificerar sig till någon av dessa nivåer så är man inte kvalificerad
till sponsring. Procentsatsen från de olika delarna adderas sedan för att
få fram totalbeloppet. Förslaget är att totalsumman för budget delas på
de två olika delarna av modellen för att bedömningen ska bli så rättvis
som möjligt. Nedan följer en beskrivning av modellens uppbyggnad.
Modell för idrottsföreningar:
Modellen baseras på två delar

a) Elitnivå, dvs på vilken nivå bedrivs sporten
b) Marknadsvärde, dvs hur ofta laget och därmed Finspång syns i
media

Elitnivå

% av budget

1. Nationell elit

45%

2. Regional elit högsta nivån

30%

3. Regional elit

15%

Marknadsvärde

% av budget

1. Rikspress, regelbundet i riksmedia

45%

2. Hög regional nivå, regelbundet i
regionala media.

30%

3. Regional nivå, då och då i regionala media

15%
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Vid en sponsringsbudget på 200 000 kr skulle alltså maxbeloppet för
en förening bli 90 000 kr.
Modell för kulturföreningar:
Modellen baseras på två delar
a) Kulturnivå, hur stor den potentiella målgruppen för kulturarbetet
b) Marknadsvärde, hur mycket föreningen/kulturen och därmed
Finspång syns media
Kulturnivå

% av budget

1. Nationell nivå

45%

2. Hög regional nivå

30%

3. Regional nivå

15%

Marknadsvärde

% av budget

1. Rikspress, regelbundet i riksmedia

45%

2. Hög regional nivå, regelbundet i regional media

30%

3. Regional nivå, då och då i regionala media

15%

Modell för evenemang/arrangemang:
Modellen baseras på två delar
a) Intressenivå, vilket intresse och beräknad publik når
evenemang/arrangemang
b) Marknadsvärde, hur mycket evenemang/arrangemang och
därmed Finspång syns media

Intressenivå

% av budget

1. Nationell nivå

45%

2. Hög regional nivå

30%

3. Regional nivå

15%
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Marknadsvärde

% av budget

1. Rikspress, intressant för riksmedia

45%

2. Hög regional nivå, stort intresse regelbundet
i regionala media.

30%

3. Regional nivå, då och då i regionala media

15%
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Kommunstyrelsen

Riskkontroll pensionsplaceringar november 2019
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 november månad:
Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under november. I jämförelse med
föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 179,3% (176,1%). Max andel
aktier kan nu som mest uppgå till 38%, vilket är oförändrad mot föregående månad.
för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett säkerhetsgolv om 90
% av förvaltningens högsta månadsvärde. Värdet på pensionsportföljen har stigit
med 0,6% under november och värdet på skulden har sjunkit med 1,2%.
Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet
om 90,0% underskrids inom ett år.
Förändringar i pensionsportföljen:
Inga köp eller försäljningar har skett under månaden men kommunens
placeringar i realränteobligationer har medfört intäkter i form av utdelning med
424 tkr.
Vid slutet av månaden ser innehållet i tillgångsportföljen ut enligt nedan med
främst nominella räntor (54%) och aktier (30%).
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Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten.
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN –
NOVEMBER 2019
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
November månad präglades av ett fortsatt positivt sentiment på de utvecklade
marknaderna där förväntningar om att USA och Kina kommer nå ett fas ett-avtal i
handelskriget bidrog till en positiv avkastning. Som exempel på det goda humöret så
noterades det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 på ett nytt all-time-high den 27:e
november. På tillväxtmarknaderna å andra sidan var sentimentet något mer dämpat bland
investerare på grund av oro kring de våldsamma protester som drabbade bl.a. Hong Kong,
Bolivia, Libanon, Irak och Iran under månaden. I Sverige så riktades fokus återigen på
bankerna till följd av nya anklagelser om penningtvätt som denna gång riktades mot både
SEB och Swedbank. Anklagelserna fick stor påverkan på de båda bankernas aktiekurser som
föll 11% respektive 8% under månaden. Stockholmsbörsen (SIX PRX) som helhet steg dock
trots detta med 2,0% under månaden, vilket innebär en uppgång om 30,4% för helåret. Den
europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 2,7% i lokal valuta och 0,7% i svenska
kronor. Även den globala aktiemarknaden (MSCI World) gick upp under månaden med 2,8%
i lokal valuta och 2,0% i svenska kronor. Tillväxtmarknader föll med 0,1% i lokal valuta, vilket
motsvarar -0,9% omräknat till svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden
(OMX 1Y) ökade under månaden, från 14,7% till 15,0%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y)
sjönk volatiliteten från 16,2% till 16,0% och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet
minskade även den från 14,3% till 14,1%. Sett till valutamarknaden så stärktes den svenska
kronan mot de större valutorna under månaden. Vid månadsskiftet handlades en dollar för
9,58 kronor, en euro för 10,55 kronor och ett brittiskt pund för 12,38 kronor. På
räntemarknaden steg yielden med 10 punkter till -1,82% för den reala svenska
statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare obligationen 3108 (förfall
2022) steg med 16 punkter till -1,92%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen
1053 (förfall 2039) steg under månaden med 15,5 punkter till 0,39% och yielden för den
kortare obligationen 1054 (förfall 2022) ökade med 11 punkter till -0,31%. Vid månadsskiftet
var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,76%.
•

Den totala risksituationen har stärkts under november. I jämförelse med föregående
månad har aktuell konsolidering stigit till 179,3% (176,1%).

•

Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk,
mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell
allokering.
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•

Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 10,0% och maximal andel aktier
38%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (38%)
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

2019-11-30

Avkastning
2019-10-31

68,7
38,3
179,3%
0,0%
0,0%

0,6%
-1,2%
3,2%
0,0%
0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges
också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det
högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska
förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och
används för att styra allokeringen i praktiken.
Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är
10,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 38%.
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

2019-11-30

2019-10-31

68,7
61,8
6,9
10,0%
38,0%
29,5%
0,2%

68,3
61,4
6,8
10,0%
38,0%
29,1%
0,5%

Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 68,7 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
2019-11-30

Min

1%
70%
0,9
30%
7%
23%
0%

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

Limiter

Max
10%
100%
15,0
40%
15%
25%
10%
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Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 7%
Globala aktier- 23%
Nom räntor- 54%
Realräntor- 16%
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
0,0%
-0,4%
0,5%
2,3%
2,0%
0,4%
2,0%
2,0%
-0,1%
0,6%
0,3%
0,3%
Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2018-12-31 sedan 2018-12-31
1,5%
1,3%
0,2%
30,4%
30,3%
34,4%
-4,1%
6,3%
6,3%
0,0%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser
Kassaflödesmatchningen
mellan
realränteobligationerna
och
de
kommande
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än
jämförelseindexet.
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med
Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners 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.
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Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport november 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska
följas upp.
Händelser under november månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för november 2019. Den
genomsnittliga räntan är fortsatt oförändrad och uppgår till 1,79%. Under
månaden har ett rörligt lån på 70 500 000 kronor förfallit men förnyats till bättre
villkor.
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.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i
form av ränteswappar.
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var
måttet 20%, vilket ligger inom angivet intervall.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt
finanspolicyn, vid utgången av november var värdet i princip oförändrat mot
föregående månad 2,6 år.

Genomsnittlig ränta 2018-2019
2,03%
1,99%
2,01%
2,00%
1,99%
1,97%
1,95%
1,95%
1,93%
1,91%
1,89%
1,87%
1,85%
1,83%
1,81%
1,79%
1,77%
1,75%
dec-17 apr-18
jul-18

1,98%

1,91%
1,86%
1,82%

1,82%

1,79%
1,79%

okt-18

feb-19

maj-19

aug-19

dec-19

mar-20

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 november uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 18,6%.
Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste
12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till
betalning).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 2,63 år.

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

2019-11-30

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

Avvikelser från Finanspolicy

Ingen.

Nyckeltal

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

2019-11-30
1 051 100 000
1,79%
2,62 år
24,7%
19,9%
2,63 år
18,6%

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

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

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

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

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

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

500

45%
40%

Millions

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

400

35%

30%

300

25%
20%

200

15%
10%

100

5%
0%

Rörligt

Fast
Rörligt
Andel (%)

0.25 - 1 år
50 000 000

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

216 000 000 230 000 000 110 500 000 100 000 000

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%

4,76%

20,55%

21,88%

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%
4,8%
20,5%
21,9%
10,5%
9,5%
12,9%
0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)
TSEK

50%

500 000

45%
40%

400 000

35%
30%

300 000

25%
20%

200 000

15%
10%

100 000

5%
0%
Belopp
Andel (%)

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

195 500

166 000

335 000

190 000

18,6%

15,8%

31,9%

18,1%

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
18,6%
15,8%
31,9%
18,1%
9,5%
0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Låneskuld per låntagare

Kommunen
Vallonbygden
FTV
FFIA
Finet
Totalt koncernen

Långivare

Andel av koncernens låneskuld
147 579 000
500 000 000
310 160 000
35 305 000
58 056 000
1 051 100 000

Kommuninvest

1 051 100 000

Totalt koncernen

1 051 100 000

FFIA
3%

Finet
6%

Kommunen
14%

FTV
29%

Vallonbygden
48%

Motparter Swappar

SEB
Totalt koncernen

Kredtigivare
341 000 000
341 000 000

Kommuninvest
100%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Portföljen - Lån

Rörlig finansiering

Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Kredit nr
79711
84557
89153
89154
97386
101350
112083
117683

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

Ränteförfall
2019-12-19
2020-01-22
2020-02-17
2019-12-02
2020-02-24
2020-02-13
2019-12-30
2020-01-22

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

Kapitalförfall
2019-12-19
2022-01-24
2020-02-17
2020-12-01
2023-02-22
2023-11-13
2021-12-30
2020-10-22

Räntesats
0,110%
0,509%
0,358%
0,374%
0,350%
0,256%
0,087%
0,084%

Kreditmarginal
0,160%
0,580%
0,320%
0,370%
0,270%
0,220%
0,120%
0,050%

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

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

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

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

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

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

Portföljen - Derivat

Swappar

Kreditgivare
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

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

Räntebetalning
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-12-30

Nominellt belopp
50 000 000 kr
70 000 000 kr
75 000 000 kr
50 000 000 kr
100 000 000 kr
50 000 000 kr
85 000 000 kr
70 500 000 kr
550 500 000 kr
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller
överstiga 5 år.

2,62

år

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

19,9

%

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

21,9

%

2-3 år

2-3 år

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

Ingen avvikelse

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

Ingen avvikelse

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

31,9

%

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

2,63

år

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

100,0

% Kommuninvest

4. Godkända derivatinstrument

Ränteswappar, Räntetak (cap) och Räntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA)

Ingen avvikelse
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Linda Johansson

2019-12-19
Dnr KS.2019.0861

1 (1)

Kommunstyrelsen

Internkontroll ledningsstaben december 2019
Sammanfattning
Internkontrollen för december månad omfattar följande kontrollmoment:
Likvidrapport november 2019.
Kontrollerna visar: Likviditeten ligger på en fortsatt bra nivå, inga större
avvikelser förekommer.
Följande åtgärder redovisas: Inga åtgärder då likviditeten visar fortsatt bra
nivå.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll ledningsstaben december
2019.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Utfall
Tillgång på likvida medel
Risk:

Att det inte finns medel till kommande utbetalningar

Kontrollmoment

Utfall

Likviditetsuppföljning

87,3% Ingen
avvikelse = liten
risk

Kommentar Likvidrapport november 2019
I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten rapporteras månadsvis
till kommunstyrelsen. Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är
kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de
kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%.
I november uppgår måttet till 87,3%. Risken att det inte finns medel till kommande
betalningar är liten och ingen avvikelse föreligger.
Beskrivning

jun-19

jul-19

aug-19

sep-19

okt-19

nov -19

Likvida medel

104 747

98 464

110 475

114 627

108 185

100 927

Långfristig utlåning
koncernen

903 521

903 521

903 521

903 521

903 521

903 521

1 008 268

1 001 985

1 013 996

1 018 148

1 011 706

1 004 448

Kortfristiga lån

-6 623

-5 907

-5 633

-5 633

-4 920

-4 647

Långfristiga lån

-1 173 761

-1 173 761

-1 173 761

-1 173 761

-1 173 761

-1 173 761

-1 180 384

-1 179 668

-1 179 395

-1 179 395

-1 178 681

-1 178 409

-172 116

-177 683

-165 399

-161 247

-166 975

-173 960

194 385

175 804

203 931

202 365

195 713

183 264

-197 884

-174 926

-241 730

-220 359

-211 187

-209 967

98,2%

100,5%

84,4%

91,8%

92,7%

87,3%

Summa finansiella
tillgångar

Summa finansiella
skulder

Finansnetto
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder

Likviditet

Perioden november
Likviditetsrapporten för november 2019 visar på fortsatt god likviditet där den finansiella
beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har kommunen checkräkningskrediter
på 15 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de tas med i bedömningen.
Likvida medel (kassa, bank) har netto minskat med 7 mkr under november men ligger kvar på
nivån runt 100 mkr.
Ledningsstab, Månadsrapport internkontroll

3(4)
59

Kontrollmoment

Utfall

En reglering av uppbokade leverantörsskulder har gjorts i samband med månadsskiftet där många
stora fakturor har utbetalats till kommunens leverantörer, vilket då även påverkat likvida medel.
Utöver likvida medel, som är en del av omsättningstillgångarna, har kommunens fordringar på
staten minskat under perioden som följd av regleringar mot migrationsverket.

Tabellen visar likviditeten i % som medelvärde år 2015-2019 (fram t o m november) samt hur
likviditeteten såg ut motsvarande period under fem år. Likviditeten har varit stabil de senaste åren
men variation i ersättningen från migrationsverket, extra stadsbidrag i form av byggbonus samt
statliga stadsbidrag till flyktingsituationen har påverkat kommunens likviditet olika genom åren.

Ledningsstab, Månadsrapport internkontroll
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2019-10-15
Dnr KS.2017.0703

Marie Stark

1 (2)

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda
beslut äldreomsorg kvartal 3 2019
Sammanfattning
Ansvarig nämnd har enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.6 h § skyldighet att till
Kommunfullmäktige kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.
1 §, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Av redovisningen
ska framgå hur stor del av de icke verkställda besluten som gäller bistånd till
kvinnor respektive män.
Under tredje kvartalet 2019 fanns 16 beslut som inte kunnat verkställas inom tre
månader inom sektor Vård och omsorg.
Ärende

Antal dagar

Man/Kvinna Kommentar

73

264

M

Platsbrist, verkställt 190724, väntat
på specifikt boende

98

202

K

Platsbrist. Erbjuden 190327 tackat
nej, ej verkställt

101

114

K

Platsbrist, verkställt 190704

102

139

K

Platsbrist, verkställt 190712

103

215

K

Platsbrist, erbjuden 190625,
verkställt 191010, har själv dragit ut
på inflyttning

107

119

K

Platsbrist, verkställt 190724

108

185

K

Platsbrist, verkställt 191014, har
avvaktat specifikt boende av
särskilda skäl.

109

135

K

Platsbrist, verkställt 190930

111

130

M

Platsbrist, verkställt 190902

113

138

K

Platsbrist, ej verkställt
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2019-10-15
Dnr KS.2017.0703

Marie Stark

115

124

M

Platsbrist, verkställt 190923

116

100

M

Platsbrist, verkställt 190923

117

125

M

Platsbrist, verkställt 190923

118

150

K

Platsbrist, verkställt 191007

119

132

K

Platsbrist, verkställt 190930

120

124

M

Platsbrist, verkställt 190930

2 (2)

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att fastställa rapporteringen enligt internkontroll plan
2. att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta informationen till
protokollet.
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Cristina Lindén

2019-03-18
Dnr KS.2019.0332

1 (1)

Kommunstyrelsen

Ansökan om markanvisning, Högby 1:5.
Sammanfattning
Vallonbygden har i november 2018 inkommit med förfrågan om markanvisning för
bostäder på området Högby 1:5 (bilaga 1) Området Högby 1:5 (Folkets park)
bedömts inte vara aktuell att markanvisa för tillfället.
Området Högby 1:5 används idag som parkområde. Inom förvaltningen pågår
strategiska diskussioner om hur det aktuella området kan utvecklas i framtiden
bland annat utifrån kommunens egna verksamhetsbehov. Med anledning av det
föreslår förvaltningen att det inte är lämpligt att markanvisa det aktuella området.
Förslag till beslut
1. Att Kommunstyrelsen avslår Vallonbygdens ansökan om markanvisning för
Högby 1:5 (Folkets park).
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Erica Ekblom

2019-12-20
Dnr KS.2016.0768

1 (2)

Kommunstyrelsen

Samråd om detaljplan för del av Grosvad 1:3 m.fl.
Sammanfattning
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.
Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden
behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl
bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med översyner av
gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden utifrån de nya
tillväxtmålen.
Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med
villor, radhus och flerbostadshus, samt säkerställa befintlig camping samt utvidgning
av denna. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 130 lägenheter/hushåll.
Befintlig skjutbana i området upphör på denna plats i samband med planens
genomförande. Befintligt koloniområde kommer att flyttas vid ett genomförande av
planen.
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 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 del av Grosvad 1:3 m.fl.
för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och bygglagen.
2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen ge sektor
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Erica Ekblom

2019-12-20
Dnr KS.2016.0768

2 (2)

samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra granskning av planförslaget för
del av Grosvad 1:3 m.fl.
Bilagor
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Behovsbedömning MKB
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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Detaljplan för
del av Grosvad 1:3 m.fl.
Finspångs kommun
Planbeskrivning

Översiktskarta

Dnr KS.2016.0768
Datum 2019-12-20
Samrådshandling
Antagen 20XX-XX-XX
Laga kraft 20XX-XX-XX
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DETALJPLAN FÖR

del av Grosvad 1:3 m.fl.
Finspångs kommun

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

KOMMUN

Samrådshandlingar
Till planen hör följande handlingar:
•

Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (detta dokument)

•

Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:2000

•

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)

Bilaga: Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan
(Behovsbedömning)

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 skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion
med villor, radhus och flerbostadshus, samt säkerställa befintlig camping
samt utvidgning av denna. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 130
lägenheter/hushåll.
I gällande översiktsplan för Finspångs kommun är inriktningen för aktuellt
område främst bostadsbebyggelse, men en del i väster anges som tätortsnära
rekreation.
Befintlig skjutbana i området upphör på denna plats i samband med planens
genomförande. Befintligt koloniområde kommer att flyttas vid ett
genomförande av planen.
Tillfart till planerad bostadsbebyggelse sker från länsväg
1166/Östermalmsvägen, via befintlig tillfart som idag går till skjutbanan
mm. Tillfart till campingen sker likt idag via Grosvadsvägen.
Del av befintlig camping ingår i område utpekat i naturvårdsprogram. Ingen
skyddad eller klassad natur tas i anspråk av ny användning enligt
planförslaget. Naturvärden som inventerats under planprocessen sparas i
huvudsak. Några föreslagna bostadstomter, samt delar av campingen
hamnar inom strandskyddsområde. Strandskyddets syfte bedöms som helhet
inte påverkas negativt av planens genomförande.
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.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. Planområdet omfattas av 2 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.
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. I likhet med
föregående år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon
risk att MKN överskrids för något ämne.1
MKN vatten
Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen.
Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss
tidpunkt.
Sjön Gron ingår i vattendraget Lotorpsån (Lotorp – Glan) som finns utpekat
i VISS (Vatteninformationssystem i Sverige). Ån har måttlig ekologisk
status på framförallt hinder i vattendraget, med MKN att uppnå god status
2027. Tillförsel av näringsämnen och föroreningar bör dock inte öka.

1

Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013.
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Dagvattnet inom planområdet bör fördröjas lokalt så långt som möjligt, och
t ex avledas via infiltrationsvänliga diken/stråk längs gator mm. Större
områden med naturmark bibehålls såväl inom som i anslutning till
planområdet. Norr om planområdet finns en större sankmark, som innehar
diken mm. Avrinning sker naturligt dit från norra delen av planområdet.
Vidare längs länsvägen/Östermalmsvägen finns befintliga avskärande
vägdiken vilka ger förutsättningar för infiltration för det dagvatten som
rinner söderut mot sjön mm. Planförslaget bedöms inte påverka
vattenmiljön på ett negativt sätt.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger i anslutning till Finspång tätorts nordöstra del. I väster
gränsar planområdet till Grosvadsskolan, i norr mot naturmark, i söder mot
länsväg 1166/Östermalmsvägen och något öster om planområdet ligger en
större gårdsfastighet (Grostorps gård).
Planområdet är drygt 11 ha stort.
Markägoförhållanden
Planområdet omfattar främst del av fastigheten Grosvad 1:3 (kommunens
mark). Även mindre delar av Grosvad 1:2 (Grosvadsskolans fastighet)
liksom Grosvad 1:1 berörs, fastigheter som ägs av kommunen.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Utsnitt ur gällande översiktsplan. Gult område är föreslaget
utbyggnadsområde för bostäder, grönt är tätortsnära rekreation (land), rött
är ras- och skredriskområde och lila triangel är förorenad mark.
Svartstreckad linje är ungefärlig gräns för aktuellt planområde.
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Gällande översiktsplan för Finspångs kommun – ”Framtiden finns i
Finspång” - antogs 2011-11-23 av kommunfullmäktige.
Översiktsplanen är därefter aktualitetprövad och beslutad av
kommunfullmäktige 2016-01-27, Kf § 8. Inga förändringar anges för
aktuellt planområde.
I översiktsplanen redovisas aktuellt planområde i huvudsak som
”Utbyggnadsområde – Bostadsbebyggelse”. Västra delen (campingområdet
bl a) benämns som ”Tätortsnära rekreation - Land”.
Aktuell planläggning får därmed anses vara förenlig med gällande
översiktsplan.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet är i huvudsak ej planlagt sedan tidigare. Dock berörs västra
delen av campingen något av gällande detaljplan. Västra delen av
campingen ingår i detaljplan ”D 160”, som innefattar Grosvadsområdet med
idrottsplats, skola mm. Detaljplanen vann laga kraft 1978-11-29. Västra
delen av campingen är planlagd som allmän platsmark (”Park eller
plantering”). Även liten yta ”A, Allmänt ändamål” (skoltomten) berörs.
Planlagt för
”Allmänt
ändamål”
(skoltomt) –
marken bedöms i
realiteten vara
ianspråktagen av
campingen

Befintlig camping
– planlagd som
allmän platsmark
Befintlig camping
– ej planlagd

Utsnitt ur gällande detaljplan vid campingområdet. Område inom röd linje,
i huvudsak befintlig camping, berörs av aktuell planläggning. Östra delen
av campingen är inte planlagd.
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Vad gäller förordnanden, beslut mm kan följande nämnas:
Planområdet omfattas av 2 riksintressen för totalförsvaret.
Inom planområdet finns 2 st registrerade fornlämningar.
Strandskydd om 100 m råder kring Gron. Eventuellt berörs även delar av
Hästhagsbäcken av strandskydd (inom planområdet är bäcken dock
kulverterad/torrlagd).
Inom och vid campingen/Grosvadsskolan finns ett objekt av kommunalt
intresse, klass 3, enligt kommunens naturvårdsprogram.
Inom planområdet bedöms biotopskyddade objekt inte finnas.
Nyckelbiotop återfinns en bit nordost om planområdet. Området med
nyckelbiotop utgör även objekt i kommunens naturvårdsprogram klass 2.
Strax norr om planområdet finns en sumpskog, utpekad av skogsstyrelsen.
Strandskydd

Från Grons strandlinje råder ett strandskydd (enligt 7 kap 13 § Miljöbalken)
på 100 meter. Eventuellt gäller strandskydd även för Hästhagsbäcken för
den del som är en bit norr om planområdet. Inom planområdet är dock
Hästhagsbäcken kulverterad/torrlagd bäck (genom sänkan mellan
campingen och koloniområdet). Generellt omfattar strandskyddet land- och
vattenområden 100 meter från stranden vid ett normalt vattenstånd. Syftet
med strandskyddet är att trygga det allmänna friluftslivet samt att bevara
goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vattnet.
Strandskyddslagen som trädde i kraft 1 augusti 2009 innebär att
strandskyddsfrågan skall prövas varje gång en ny plan i strandskyddslägen
skall ersätta en tidigare gällande plan – även om den tidigare planen
inneburit att strandskyddet upphävts.
Planområdets södra del hamnar något inom strandskyddszon (100 m) för
Gron. Norra delen av föreslaget campingområde (N2-område) samt ett hörn
av en bostadstomt ligger närmare än 100 m från Hästhagsbäcken.
Ett upphävande av strandskyddet för kvartersmark inom 100 m från
strandlinjen avses göras i samband med nu upprättad plan.
För att det ska vara möjligt att uppföra nya byggnader m.m. inom
strandskyddat område krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §
miljöbalken och att strandskyddets syften inte påverkas negativt.
Boverket och Naturvårdsverket anger i skriften ”Strandskydd” (2010) bl.a.
att dispens från strandskyddet kan ges om det är område som behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, till exempel åtgärd
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som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling. Som särskilt skäl
gäller även om platsen är avskild från stranden, liksom om det är frågan om
ianspråktagen mark. Dessutom för område som behövs för att utvidga en
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
strandskyddsområde.
Planen bedöms omfattas av dessa särskilda skäl, bl a enligt följande;
Aktuellt område bedöms vara område som behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse, för att tillgodose kommunens
behov av tätortsutveckling. Planområdet ligger i utkanten av tätorten, i ett
läge som är intressant att utveckla och med stöd av beslut i den gällande
översiktsplanen för kommunen. Ett tillskott av bostäder kan skapa
ytterligare förutsättningar och attraktivitet för samhället. Översiktsplanen
anger vidare tätortsnära rekreation för campingområdet.
Aktuell plats är avskild från stranden genom länsväg och har därmed tappat
betydelse för allmänhetens tillgänglighet till stranden. En smal remsa med
gång- och cykelväg finns mellan länsvägen och sjön Gron, vilket torde vara
av störst betydelse såväl nu som i framtiden. Ingen påverkan sker på gångoch cykelvägen genom aktuell planering.
Befintlig camping inkräktar något på strandskyddsområdet. Campingplatsen
får anses vara redan ianspråktagen mark, och ej tillgänglig för allmänheten i
den bemärkelsen. För föreslagen bostadsbebyggelse är marken inom
strandskyddszonen idag delvis ianspråktagen av dels skjutbana, dels
koloniområde.
Föreslagen utvidgning av camping hamnar ca 40 m från Hästhagsbäcken,
för vilken eventuellt strandskydd gäller. Bedömningen är att utvidgningen
av pågående verksamhet inte kan genomföras utanför strandskyddsområde.
En utvidgning av campingen kan endast ske inom strandskyddsområde för
Gron/Hästhagsbäcken, då bl a skolans fastighet innebär begränsningar.
Ingen skyddad eller klassad natur (enligt t ex Länsstyrelsens inventering,
skogsstyrelsens inventering, naturvårdsprogram, eller natur av riksintresse e
dyl) finns inom strandskyddsområdet, förutom del av befintlig camping som
ingår i område utpekat i naturvårdsprogram. Inom strandskyddszon bevaras
de inventerade träd och naturvärden som gjorts av kommunen och
Länsstyrelsen, utom någon enstaka tall. Inom campingområdet har
bestämmelse införts om att marklov krävs för fällning av träd med en
diameter på minst 0,5 m.
Fri passage kvarstår mellan länsvägen och sjön Gron. Likaså bibehålls
bredare passager båda sidorna utmed Hästhagsbäcken, inklusive bl a
rekreationsstråk/stig.
Övriga dikessystem inom planområdet bedöms ej omfattas av strandskydd,
då de endast är vattenförande under en mindre del av året.
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Strandskyddets syfte bedöms som helhet inte påverkas negativt av planens
genomförande. I praktiken är det i huvudsak inte något område som används
frekvent för allmänna friluftslivet som ianspråktas genom aktuell
planläggning. Tillgängligheten för allmänheten samt för djur kommer inte
nämnvärt förändras gentemot idag genom detaljplanens utformning.
Föreslagen detaljplans utformning bedöms sammantaget ej utgöra
betydande påverkan på strand- och vattenmiljön.
I planen anges bestämmelse angående upphävande av strandskyddet inom
planområdet (bestämmelse enligt PBL 4 kap 17 §).
Upphävandet av strandskyddet annonseras om i samband med
granskningsförfarandet (tidigare utställning) av detaljplanen.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 §
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas då en
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras,
beskrivs och bedöms.
Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning
(undersökning av betydande miljöpåverkan) 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.
Riksintresse

Planområdet omfattas av 2 riksintressen för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i
miljöbalken. Se vidare ovan under rubriken ”Förenlighet med 3, 4 och 5 kap
Miljöbalken”.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen har beslutat att ge samhällsplaneringsenheten i uppdrag
att upprätta detaljplan för aktuellt bostadsområde i Grostorp.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark- och vegetation

Planområdet är i huvudsak obebyggt. Några byggnader finns vid befintlig
skjutbana liksom inom befintlig camping. Kring skjutbanan och

8
75

koloniområdet är öppen mark. Övriga delar av planområdet utgör i
huvudsak skogsmark.

Dagens koloniområde, som avses flyttas till annan plats. I bakgrunden
trädridå mot Hästhagsbäcken, campingen mm, vilken bevaras enligt
planens uppbyggnad.

Åkerholme i norr som hamnar strax utanför planområdet. I förgrunden del
av skjutbanan.
Del av befintlig camping ingår i område utpekat i naturvårdsprogram (objekt
av kommunalt intresse, klass 3). I området finns många grova tallar som
med tiden skulle kunna hysa tallticka. I markvegetationen finns blåsippa.
Tre tallar är uppmärkta som evighetsträd av Finspångs kommun.
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En bit nordost om planområdet är marken bevuxen med värdefull
ädellövskog, i första hand ek och delar är klassade som nyckelbiotoper.
Något nordost om skjutbanan (strax utanför planområdet) finns en
sumpskog enligt Skogsstyrelsens inventering.
Hästhagsbäcken ska i de delar som omges av odlingsmark, strax utanför
planområdet, vara biotopskyddat objekt. Inom planområdet är bäcken
torrlagd/kulverterad.
I centrala delen är marknivån som högst inom planområdet, ca 50 m ö h. I
sänkan mellan campingen och koloniområdet är marken på ca 36 m ö h.
Marken är kuperad och sänker sig från skjutbanan dels åt söder mot
länsvägen/Östermalmsvägen, dels åt norr mot sankmark.
Planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk för bostadsändamål. De
ytor som ianspråktas bedöms ej utgöra särskilt värdefull eller utpekad
naturmiljö. Inget riksintresse för natur eller Natura 2000-område berörs.
Gron är ej heller högt klassad.
För att säkerställa naturmark, t ex sänkan mellan campingen och
koloniområdet, har bestämmelse NATUR (allmän platsmark) införts i delar
av planen (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 § punkt 2).
Fältbesök har gjorts av naturvårdssamordnare under hösten 2016 och en
naturvärdesbedömning har utförts.

Inventerat område, naturvärdesinventering.
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Naturvärdesinventeringen anger att den samlade bedömningen är att
området innehar många olika karaktärer. Vissa områden innehar höga
naturvärden, vissa har potential för att utveckla högre naturvärden och andra
har mycket få naturvärden. Uppstår planer på att exploatera idag
skogbeklädda marker och ta ned medelgrova-grova träd behövs inventering
av främst insektsfaunan men även mossor, lavar och svampar. Grova träd
behöver i så fall även mätas in. Det är viktigt att kantzoner sparas mellan
bebyggelse och sparade naturområden.
Ett utdrag från naturvärdesinventeringen för respektive delområde görs
nedan. Därefter följer en bedömning som kommunen gör i aktuellt
detaljplanearbete vad gäller planens påverkan/förhållande till naturvärden.
Se karta nedan med ungefärliga gränser för respektive delområde.

Bild på plankartans gränser och delområden (intolkade utifrån
naturvärdesinventeringen) samt intolkade naturvärden som inventerats av
kommunen (rosa prickar) samt Länsstyrelsen (orange prickar).
Område 1.
Naturvärden: Grövre tallar (flera med insektsgnag), några ekar med
framtidspotential (en med synligt mulmhål) kring själva campingplatsen.
Del av befintlig camping ingår i naturvårdsprogram (objekt av klass 3).
Kommentar: Det är viktigt att de grova tallarna och ekarna kring området
sparas och ges utrymme för att utvecklas.
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Planen i förhållande till naturvärden: Inom campingområdet berörs ca 17
naturvärden, såväl inventerade värden av kommunen som träd av
Länsstyrelsen. De inventerade träden inom campingen är mellan 167 cm i
omkrets (drygt 0,5 m i diameter) och 330 cm i omkrets. Tre av tallarna är
utpekade evighetsträd av kommunen. I planen har bestämmelse införts om
att marklov krävs för fällning av träd med en diameter på minst 0,5 m.
Denna åtgärd bedöms som lämplig och tillräcklig. Enstaka inventerad tall är
på gränsen till område GATA mellan skolan och befintlig camping, men
kan eventuellt bevaras vid ett genomförande av planen.
Område 2.
Naturvärden: I slänten finns ett flertal ekar med god utvecklingspotential.
Del av området ingår i naturvårdsprogram (objekt av klass 3).
Kommentar: För att skapa en god kontinuitet av ekar är det viktigt att spara
de träd som har en god utvecklingspotential.
Planen i förhållande till naturvärden: En viss del av området tas i anspråk
av campingen, medan en stor del hamnar inom planlagd mark för natur. En
större del av träden sparas genom planens uppbyggnad, vilket bedöms vara i
godtagbar omfattning.
Om gång- och cykelväg anläggs i området behöver ekar uppmärksammas.
Område 3.
Naturvärden: Flera grova triviallövträd samt grövre ekar (med
framtidspotential). En hel del död ved.
Kommentar: Det är viktigt att de grövre lövträden och den döda veden får
vara kvar.
Planen i förhållande till naturvärden: De naturvärden som är inventerade,
av såväl kommunen som Länsstyrelsen, sparas inom naturmark. Om gångoch cykelväg anläggs i området behöver naturvärden uppmärksammas.
Område 4.
Naturvärden: Större delen av området består av gräsmark som inte innehar
något större naturvärde. I väster finns ett värdefullt parti med ek som har
god framtidspotential.
Kommentar: Inga större naturvärden skulle gå förlorade vid en exploatering.
Det är viktigt att ekpartiet samt aspar sparas och att en buffertzon finns
mellan partiet och eventuell bebyggelse.
Planen i förhållande till naturvärden: Åkerholme med bl a ek och asp
hamnar strax utanför planområdet.
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Område 5 berörs ej av planläggningen.
Område 6.
Naturvärden: Skjutbanan innehar inte några större naturvärden förutom ett
antal grövre träd. Hällmarken hyser bland annat flera olika lavar och
senvuxen tall.
Kommentar: Vid eventuell exploatering bör hänsyn tas till de grövsta
träden. Det är viktigt att hällmarksmiljön sparas.
Planen i förhållande till naturvärden: Hällmarken samt de naturvärden som
är inventerade, av såväl kommunen som Länsstyrelsen, hamnar utanför
planområdet.
Område 7.
Naturvärden: Området är diverst med flera naturkaraktärer. Främst finns det
tall och gran. Men även ett ekparti och ett blötare område med mycket asp
och gran. Relativt gott om död ved.
Kommentar: Området har flera höga naturvärden och används som friluftsoch rekreationsområde. Med viss skötsel skulle möjligheterna utvecklas
ytterligare.
Planen i förhållande till naturvärden: En tall med insektsgnag relativt nära
länsvägen samt befintlig tillfartsväg riskerar att gå förlorad vid en
exploatering. Ett ekparti i centrala delen sparas via bestämmelse NATUR.
Ett par tallar (en utifrån Länsstyrelsens inventering och en utifrån
kommunens inventering) samt en asp (Länsstyrelsens inventering) hamnar
inom planlagd naturmark, medan de flesta inventerade naturvärdena hamnar
utanför planområdet (utifrån intolkning från naturinventeringens
kartunderlag). Påverkan bedöms totalt sett vara av mindre grad då endast
enstaka inventerat träd berörs.
Område 8.
Naturvärden: Främst tallar, en del grövre, men även en del löv som ek,
björk och asp. Särskilt en ek har stor framtidspotential. En del stående och
liggande död ved.
Kommentar: Grövre tallar, eken med störst framtidspotential och den döda
veden (stående och liggande) sparas. En del levande asp och björk kan tas
bort utan att naturvärdena skadas i hög utsträckning.
Planen i förhållande till naturvärden: Nämnda framtidsek, högstubbe av
björk, samt ett par grövre tallar som är inventerade naturvärden hamnar
inom planlagd naturmark (utifrån intolkning från naturinventeringens
kartunderlag).
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Område 9 samt 10 berörs ej av planläggningen.
Slutsats
Totalt sett har nästan samtliga inventerade naturvärden, av såväl kommunen
som Länsstyrelsen, bevarats utifrån planens uppbyggnad (utifrån intolkning
från naturinventeringens kartunderlag). Endast en tall med insektsgnag
relativt nära länsvägen, samt eventuellt en tall vid föreslagen gata vid
campingen, riskerar att gå förlorade vid en exploatering.
Inom campingområdet har bestämmelse införts om att marklov krävs för
fällning av träd med en diameter på minst 0,5 m.
Påverkan på naturvärden ovan bedöms totalt sett som mycket liten inom
detta större planområde. Den bestämmelse om marklov för trädfällning
inom campingen bedöms som lämplig och tillfyllest.
Om gång- och cykelväg anläggs mellan campingen/skolan och planerade
bostäder behöver naturvärden uppmärksammas.
Om träd tas ned, i synnerhet aspar nära länsvägen, rekommenderas att en del
av stammarna läggs i en faunadepå (en hög med död ved) på lämplig plats. I
planen har större ytor planlagts som naturmark, vilket ger möjlighet till
nämnda åtgärd.
Samtidigt som bostadsbyggande föreslås, bibehålls även större
sammanhängande naturmark i anslutning till planområdet genom planens
uppbyggnad. Detta ger möjlighet för spridning mm för växter och djur.
Planförslaget torde sammantaget innebära måttlig påverkan för djur- och
växtlivet i området.
Geotekniska förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts under planarbetet. Ett
sammandrag ur rapporten följer:
Utifrån resultaten från nu genomförd geoteknisk undersökning och
utredning bedöms planerad bebyggelse enligt föreslagen detaljplan som
lämplig/möjlig att uppföra ur ett sättnings- och grundvattenperspektiv.
Ur ett stabilitetsperspektiv måste ett förslag till höjdsättning för området tas
fram innan en slutgiltig bedömning av planerad bebyggelses
genomförbarhet kan utföras, i synnerhet för planerad bebyggelse i den norra
centrala delen av detaljplaneområdet. (Notering: Detta område gäller ett
fåtal tomter som är placerade kring föreslagen vändzon i nordvästra delen av
bostadsområdet.)
Vidare anger undersökningen att när byggnaders lägen samt områdets
höjdsättning har fastställts, ska en förnyad geoteknisk bedömning av
stabilitets- och sättningsförhållanden inom området genomföras. Om
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planerad bebyggelse då bedöms som lämplig/möjlig att uppföra, ska även en
översiktlig bedömning av lämpliga grundläggningsmetoder för byggnader
inom området genomföras. Samtidigt ska även rekommendationer och
anvisningar för schakt- och markarbeten tas fram samt en bedömning av
eventuellt behov av kompletterande undersökningar inom området utföras.
Slutgiltiga projekteringsunderlag för bebyggelse i området kan tas fram
genom omarbetning av denna handling med tillägg av resultat från
objektspecifika kompletterande undersökningar.
Kommunen bedömer utifrån ovan rapport att kompletterande geoteknisk
undersökning bör göras i samband med bygglovskedet för ett slutgiltigt
ställningstagande för byggande.
Kulturmiljö
Fornlämningar

Inom planområdet finns 2 registrerade fornlämningar, varav en ca 19 m lång
stensättning inom campingen, och dessutom en 6x6 m stensättning något
sydost om skjutbanan.
Inom campingen har införts s k ”prickmark”, mark som ej får förses med
byggnad, kring fornlämningen i planen (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 §
punkt 1 eller 16 § punkt 1). Stensättningen något öster om skjutbanan
säkerställs i planen via bestämmelse NATUR. Fornlämningarna har för
tydlighetens skull likaså försetts med illustrationslinje respektive beteckning
för fornlämning (”R”) på plankartan.
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 enligt
kommunens kulturmiljöprogram. De byggnader som tillhör skjutbanan
bedöms ej ha något värde ur kulturmiljösynpunkt. På koloniområdet finns ej
byggnader, endast odlingslotter.
Ingen förändring av eller påverkan på kulturhistoriskt värdefull byggnad
bedöms ske genom denna detaljplan.
Bebyggelseområden
Allmänt
Planområdet är i huvudsak obebyggt. Endast ett fåtal byggnader finns inom
skjutbanans område liksom på campingen. Strax väster om campingen finns
Grosvadsskolan mm. En bit öster om planområdet finns bl a
gårdsbebyggelse.

15
82

I nu upprättad detaljplan säkerställs i huvudsak mark för bostäder
(bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 § punkt 3). Planens uppbyggnad är att
skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus,
parhus samt flerbostadshus.
Det breda utbudet ger boendealternativ för olika behov och möjligheter.
Genom att bygga med ett varierat utbud ges utrymme för
generationsövergripande boende samt möjligheter att bo i området utifrån
olika skeden och önskemål i livet. T ex för den som vill lämna villaboendet
så kan man bo kvar i sin invanda sociala miljö t ex i en lägenhet i ett mindre
flerbostadshus. Planen är därför flexibel.
Planen medger inom större delen av planområdet en högsta nockhöjd om 8
m, vilket motsvarar 2 våningar (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1
eller 16 § punkt 1). Centralt i området medges en högsta nockhöjd om 21 m
vilket motsvarar ca 6 våningar.
Med bruttoarea (BTA) som nämns i planbestämmelserna menas totala arean
för alla våningsplan begränsat av omslutande ytterväggars utsida.
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.

Illustrationskarta (exempel på utformning).
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Perspektiv/montage med bl a exempel på bebyggelse (vy från sydväst).

Perspektiv/montage med bl a exempel på bebyggelse (vy från sydväst).
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Perspektiv/montage med bl a exempel på bebyggelse (vy från nordost).
Flerbostadshus
Inom vissa delar av planområdet medges flerbostadshus. Flerbostadshus får
uppföras med en sammanlagd byggnadsarea, inklusive
komplementbyggnader, om högst 30 % av fastighetsarean. Bestämmelse har
införts på plankartan kring ovan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt
1).
Illustrationen ovan, som är ett exempel, visar byggande av flerbostadshus
inom centrala delen av planområdet. För delområdet med den högre
bebyggelsen (6 våningar) visar exemplet ovan en byggnation på ca 22 %
utnyttjande av kvarteret (B-området) som jämförelse.
Friliggande enbostadshus (villor)
För friliggande enbostadshus gäller att fastigheten ska vara minst 600 m2.
Den största bruttoarean för huvudbyggnad får uppgå till 250 m2. En
huvudbyggnad tillåts per fastighet. Komplementbyggnader får sammanlagt
uppta högst 60 m2 byggnadsarea. Samtidigt gäller att största totala
byggnadsarean för huvudbyggnad samt komplementbyggnad högst får
uppgå till 25 % av fastighetsarean. Bestämmelse har införts på plankartan
kring ovan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1).
Rad- eller parhus
Rad- eller parhus får uppföras med en sammanlagd byggnadsarea, inklusive
komplementbyggnad, om högst 35 % av respektive tomtplatsarea.
(Definitionen "tomtplatsarea" används på plankartan då det är osäkert om
det kommer bli en eller flera fastigheter om radhus/parhus uppförs.
Radhus/parhus kan komma att ges tomtplats inom en större fastighet).
Bruttoarean för huvudbyggnad per tomtplats får högst vara 180 m2. En
huvudbyggnad per tomtplats. Komplementbyggnader får sammanlagt högst
uppta 50 m2 byggnadsarea. Bestämmelse har införts på plankartan kring
ovan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1).
Radhus kan med fördel grupperas med några luckor mellan radhuslängorna
för att inte få för lång sammanhängande fasadlinje. Detta är även tillämpbart
vid byggande av parhus, tvåbostadshus med gemensam tomtgräns.
Placering
Följande gäller angående placering för såväl friliggande enbostadshus som
för flerbostadshus; Huvudbyggnad skall placeras med minst 4 meters
avstånd och komplementbyggnad med minst 1 meters avstånd från
fastighetsgräns. Mot gata skall garage/carport placeras med ett avstånd på
minst 6 meter (för att kunna ha bil uppställd inne på kvartersmarken framför
garage/carport).
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För radhus/parhus gäller att huvudbyggnad, komplementbyggnad och
uteplats för respektive tomtplats får placeras i gräns mot intilliggande
tomtplats. Vid ej samordnat byggande skall huvudbyggnad placeras minst 2
m och komplementbyggnad minst 1 m mot gräns för tomtplats.
Huvudbyggnad skall placeras med 4 m avstånd från gata och garage/carport
med minst 6 m avstånd från gata. Bestämmelse angående placering har
införts på planen kring ovan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 16 § punkt 1).
Tomt
Garage
Gata
På plankartan anges bestämmelse om att garage/carport ska vara med
minst 6 meters avstånd från gata. Om garage/carport istället kan förläggas
enligt principen på ovan bild kan byggnaden placeras närmare gata än 6 m.
Campingområde
En mindre campingplats finns idag i sydvästra delen av planområdet.
Gällande översiktsplan anger campingområdet, liksom övriga
rekreationsområden och fritidsanläggningar i Grosvad (Grosvad Arena mm),
som ”tätortsnära rekreation”. Campingplatser är en typ av boende för det
rörliga friluftslivet.

En av tre stugor som finns på campingen
Inom campingplatsen finns bl a ett servicehus, 3 mindre stugor samt en
avgrusad parkeringsplats. Dessa 3 stugor, liksom transformatorstation, ska
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mätas in till granskningsskedet av planen då placeringarna i grundkartan ej
stämmer överens med verkligheten. Ytan för campingen uppskattas vara ca
15000 m2. Byggnaderna upptar idag drygt 200 m2 totalt.
Västra delen av campingen omfattas av gällande detaljplan, där campingen
är planlagd som allmän platsmark (”Park eller plantering”) samt mindre del
”Allmänt ändamål” (skoltomten).
Befintlig campingplats avses säkerställas i nu upprättad detaljplan. Tankar
finns kring att även kunna inrymma vandrarhem inom campingområdet.
Likaså finns tankar på att kunna utöka antalet stugor samt uppföra nytt
servicehus. Även ställplatser för husbilar kan bli aktuellt.
Utifrån ovan har kvartersmark införts i planen som betecknas N1, Camping,
vandrarhem (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 § punkt 3). I planen föreslås
campingen även utökas något. Utökningen av campingplatsen (N1-området)
innebär en ökning från ca 15000 m2 till ca 18000 m2. Byggnader får
uppföras upp till 10 % av kvartersmarken (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11
§ punkt 1), vilket innebär en byggrätt om ca 1800 m2, samt med en
nockhöjd om 8 m (vilket motsvarar 2 våningar).
Dessutom planläggs en yta på drygt 8000 m2 för camping strax norr om
befintlig camping (område N2 i detaljplanen). Detta område är avsett för
campingändamål som inte utgör byggnad. Marken ligger i en sluttning, där
delen närmast Hästhagsbäcken översiktligt markeras som område med risk
för skred enligt översiktsplanen. Med anledning av detta har bestämmelse
införts om att byggnad ej får uppföras för denna del (N2, Camping. Byggnad
får ej uppföras (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 § punkt 3).
Vad gäller brandskydd inom campingområde har bl a rapport tagits fram av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ”Brandsäker
camping”, 2012. Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett
campingfordon och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två
tält bör vara minst tre meter. Med campingfordon menas husvagn eller
husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.
Idag finns en mindre väg, som ligger inom NATUR i gällande detaljplan,
till campingen. Vägen har säkerställts i nu upprättad plan (via bestämmelse
GATA), ett avsnitt som sträcker sig från Grosvadsvägen till campingen.
Område GATA fortsätter inom Grosvadsskolans fastighet (Grosvad 1:2) till
ovan nämnda N2-område. En mindre väg finns i denna sträckning idag.
Marken öster om gatan (mindre del av skolans fastighet) planläggs som
camping i nu upprättad plan. Bedömningen är att detta område är
ianspråktaget av campingen idag och inte får några nämnvärda
konsekvenser för skolans verksamhet.
Se under rubriken Kulturmiljö angående fornlämningen inom campingen.

20
87

Bestämmelse har införts avseende vissa träd. Se vidare under rubriken Natur
angående träd mm inom campingen.
Den begränsade utökningen av campingen bedöms ej innebära några
nämnvärda konsekvenser. Stora delar av området är sedan länge
ianspråktaget för camping. En komplettering med campingenheter,
servicebyggnader, byggnader för vandrarhem etc inom befintligt
planområde bedöms inte innebära någon betydande påverkan på miljön eller
på omgivningen. En mindre utvidgning av campingområdet innebär
ianspråktagande av mark som idag utgör naturmark, mark som inte bedöms
nyttjas frekvent för rekreation eller friluftsliv. Campingens lokalisering
kring Grosvads större fritids- och rekreationsområde torde som helhet vara
lämplig enligt kommunen. Detta då en mängd fritidsändamål kan samlas i
en större enhet samt att campingens påverkan på omgivningen torde bli av
begränsad art genom dess placering.
Till närmsta befintliga bostäder är det ca 180 m och campingområdet är i
princip inte synligt från bostäderna.
Då campingen är av begränsad omfattning, såväl idag som i framtiden, torde
trafiksituationen bli acceptabel till och ifrån området. En skyltad hastighet
om 30 km/h bör införas för vägsträckningen från Grosvadsvägen förbi
skolan till campingen.
En sammanfattning kring motiven till bedömningen att campingen inte
medför betydande miljöpåverkan är enligt följande:
• Inget riksintresse eller Natura 2000-område påverkas av
planförslaget.
• Planförslaget strider inte mot ÖP.
• Området är i stora delar redan ianspråktaget av campingändamål.
• Såväl dagens som framtida trafik kommer att vara av begränsad
omfattning.
• Del av befintlig camping ingår i naturvårdsprogram (objekt av klass
3). Naturvärden (träd) har inventerats i området. En bestämmelse i
detaljplanen har införts för campingområdet som innebär att det
krävs marklov för fällning av träd med en diameter på minst 0,5
meter.
• Strandskyddszon berörs i liten omfattning. Ingen särskilt värdefull
natur berörs inom zonen. Tillgängligheten till strandområde
försämras ej (platsen är avskild från större väg, i huvudsak redan
ianspråktagen av campingverksamhet, vilken ej kan utvidgas utanför
strandskyddszon).
• Naturmark sparas kring campingen vilket tillsammans med
befintliga vägdiken ger möjlighet till infiltration innan dagvatten når
sjön/vattendrag. Se även under rubriken ”Dagvatten” avseende
uppställningsplatser.
• Campingändamålet påverkar inte några miljökvalitetsnormer.
• Hänsyn tas till befintlig fornlämning.
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•

Ur säkerhetssynpunkt får inte det norra delområde förses med
byggnader då skredrisk kan finnas enligt ÖP.

Offentlig service

Planområdets behov av skolor och förskolor tillgodoses utanför
planområdet. Storängsskolan, F-6, ligger ca 1,5 km sydväst om
planområdet. Dunderbackens förskola är på ca 500 m avstånd och
Grosvadskolan (grundskola 6-9) är i anslutning till planområdet i väster.
Kapaciteten i skolorna bedöms räcka till vid en utbyggnad inom
planområdet. Gång- och cykelvägsanslutningar finns i huvudsak redan i dag
till skolorna.
Kommersiell service

Kommersiell service finns bl a i Finspångs centrum och på Vibergaområdet,
vilka är på ca 2 km avstånd vardera.
Ingen yta för kommersiell service planeras i samband med aktuell
detaljplan.
Tillgänglighet

Området är relativt brant i vissa delar mot norr samt mellan koloniområdet
och campingen. Även kring skjutbanans sydöstra del. Tillgängligheten till
och inom områdets kvartersmark är varierande för rörelsehindrade.
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 relativt nära ett bebyggt område.
Separat, belyst gång- och cykelbana finns längs länsvägen från planområdet
vidare mot tätorten.
Kollektivtrafik finns i anslutning till planområdet.
Avstånd till skolor (inom ca 1,5 km avstånd) och annan service (ca 2 km till
Finspångs centrala delar) är fullt acceptabelt.
Utemiljö, lek och rekreation

Planområdet innehåller naturmark. Det närbelägna Grosvadområdet,”Arena
Grosvad”, är ortens stora motions- och idrottsanläggning.
Ett större område används för rekreation i Grosvad. Exempelvis finns
motionsspår och stigar i och i anslutning till planområdet.
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De motionsspår som bedöms vara viktigast (t ex belysta spår) är strax väster
samt norr om planområdet. Dessa bibehålls genom planens uppbyggnad.
Planförslaget innebär att områden med naturmark tas i anspråk för
bostadsändamål. Större ytor som ger möjlighet till lek och rekreation
bibehålls samtidigt såväl inom som direkt utanför planområdet. Ingen större
inskränkning för lek- eller rekreationsmöjligheter bedöms uppstå. De större
natur- och rekreationsområdena samt sjön som finns i omedelbara närheten
ger god boendemiljö.
Vid sjön Gron säkerställs ett område i planen för flytbryggor med båtplatser.
Detta ger en kvalitet för framtida boenden i området.
Gator och trafik
Gatunät

Området nås via länsväg 1166/Östermalmsvägen, utom befintlig camping
som nås via Grosvadsvägen.
Hastighetsbegränsningen är 70 km/h på den del av länsvägen som leder
förbi planområdet (på vissa sträckor i övrigt råder dels 60 km/h, dels 50
km/h). Närliggande Grosvadsvägen har 40 km/h.
Enligt planförslaget föreslås att befintlig tillfart till skjutbanan från
länsvägen bibehålls. Befintlig tillfart i området bedöms ge fri sikt på ca 150
m åt öster och ett par hundra meter åt väster (minsta önskvärda sikt är 170 m
och minsta godtagbara sikt är ca 130 m vid 70 km/h enligt VGU).
Då ett nytt bostadsområde föreslås, i enlighet med översiktsplanen, gör
kommunen bedömningen att hastighetsbegränsningen på länsvägen i
avsnittet förbi länsvägen bör sänkas. Detta ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt
(siktförhållanden, passage över väg för gång- och cykeltrafik) som ur
bullersynpunkt. Det bör noteras att i anslutning till planområdet vid
Grostorp ca 200 m öster om planområdet råder 50 km/h. Kommunen anser
att en sänkning av hastighetsbegränsningen är motiverad även förbi aktuellt
planområde med hänsyn till föreslagna bostäder. Kommunen önskar besked
från Trafikverket i frågan under samrådsskedet för aktuellt planarbete.
Campingen avses även fortsättningsvis nås via Grosvadsvägen.
Gatumarken i bostads- och campingområdet planläggs som allmän
platsmark i planen (bestämmelse GATA enligt PBL 4 kap 5 § punkt 2).
Vägområdets bredd i planen är ca 7 m för att inrymma t ex ca 5,5 m
körbana, dike/dagvattenstråk mm.
En förprojektering av väg, vatten- och avloppssystem bör utföras under
planprocessen.
Del av länsvägen planläggs som VÄG i planen (bestämmelse GATA enligt
PBL 4 kap 5 § punkt 2). Väghållare för länsvägen är Trafikverket.
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Dagens tillfart till skjutbanan mm. Gång- och cykelväg längs länsvägen,
nära Gron.
Gång- och cykeltrafik

En separat gång- och cykelväg (gc-väg), som är belyst, finns längs
länsvägens södra sida från planområdet och vidare västerut mot tätorten. Ett
mindre område för gc-vägen omfattas av detaljplanen, område
GÅNG/CYKEL på planen (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 § punkt 2).
Kommunen är väghållare för gc-vägen.
En gång- och cykelväg rekommenderas att anordnas mellan planområdets
område för bostäder och Grosvadsskolan, idrottsplats mm. Exempel på
sträckningar visas på nedan bild. Gång- och cykelväg kan anordnas inom
bestämmelse NATUR i planen.
Sträckningarna behöver uppmärksammas vad gäller lutningar och
naturvärden.
En trafiksäker övergång för gång- och cykeltrafik bör anordnas vid den
befintliga tillfarten till skjutbanan mm, för att gång- och cykeltrafikanter ska
kunna nå den befintliga gång- och cykelvägen samt föreslaget bryggområde
södra sidan länsvägen från planområdet. Detta samråds med Trafikverket.
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Grosvadsskolan

Exempel på sträckningar för gc-trafik från planområdets bostäder till
Grosvadsskolan. Röd linje är exempel på nya sträckningar, orange linje är
befintlig gc-väg. Lila linje är befintlig gångväg. Rosa prick är plats där
säker övergång för gc-trafik över länsvägen bör göras.
Kollektivtrafik

Busshållplats finns ca 150 m väster om campingen - ”hållplats Gronvägen”.
Även ”hållplats Grostorps gård” är något öster om planområdet. Flera linjer
stannar vid hållplats Gronvägen. Ingen förändring av kollektivtrafiken
planeras i samband med planen.
Parkering, utfarter

För planområdet är inriktningen att parkering ska lösas inom respektive
fastighet.
In- och utfarter medges ej från tomter mot länsvägen utifrån planens
uppbyggnad.
Störningar och riskfrågor
Landskapsbild

Det nya bebyggelseområdet ligger tätortsnära och i angränsande västra
område finns Grosvadsskolan samt multisportarenan Arena Grosvad med
idrotts- och rekreationsområde. I öster finns en större gårdsfastighet samt 3
mindre fastigheter. Norr om området reser sig en träbeklädd höjdrygg som
dominerar landskapsbilden mer än det planerade området vilket medför att
påverkan med ny bebyggelse inte blir så stor i området.
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Buller

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.
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 i kraft 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.
På planen har en bestämmelse införts under rubriken "Störningsskydd"
utifrån ovan trafikbullerförordning (bestämmelse enligt PBL 4 kap 12 § och
14 § punkt 4-5). Byggande skall ske med detta som förutsättning.
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Trafikmängden på länsvägen var 2330 fordon/dygn år 2017, varav 120
tunga fordon (5%) enligt Trafikverkets websida.
På länsvägen är hastighetsbegränsningen förbi planområdet 70 km/h.
Med föreslagen planering kommer trafiken från planområdet kunna
uppskattas till ca 650 fordon/dygn (beräknat på ca 130 lägenheter/hushåll).
Med tillkommande trafik från planområdet bedöms trafiken på länsvägen sträckan från planområdets tillfart och västerut mot tätorten - öka från ca
2330 fordon/dygn till ca 3000 fordon/dygn, enligt grov uppskattning.
Noterbart att ökad trafik på länsvägen endast sker förbi några enstaka
bostadstomter inom planområdet.
Enligt översiktlig bullerberäkning (enligt app för vägtrafikbuller Nordic
Road Noise, Tyréns) blir generellt den ekvivalenta nivån 60 dBA vid ett
avstånd ca 20 m från vägmitt (vid antagandet ca 3000 fordon/dygn, varav ca
5 % tung trafik, hastighetsbegränsning om 70 km/h, mottagarhöjden 2 m).
Den maximala nivån klaras först vid 35 m från vägmitt (generellt avstånd
vid 70 km/h - när ett tungt fordon passerar).
Planområdets kvartersmark är på något högre höjd än länsvägen, vilket i
vissa avsnitt kan ge något högre bullernivåer än vid plan mark.
Bedömningen är att ett avstånd på mer än nämnda 20 m behöver
upprätthållas mellan vägmitt och byggrätt för att klara ekvivalent nivå, vid
dagens hastighetsbegränsning om 70 km/h.
Kommunen anser att hastighetsbegränsningen på länsvägen i avsnittet förbi
planområdet bör sänkas till 50 km/h, motsvarande vid Grostorps gård (se
vidare under rubriken Gator och trafik). En sådan sänkning torde ge
bullernivåer som klarar den ekvivalenta nivån inom planområdet. Om inte
en sådan hastighetssänkning kan ske kan en bullerutredning behöva utföras
för att utröna om eventuella bulleråtgärder behövs för tomter närmast
länsvägen.
Beroende på placering av eventuell uteplats mot länsvägen, finns risk att den
maximala nivån om 70 dBA överskrids, och eventuellt även ekvivalent nivå
50 dBA för uteplats.
Uteplatser bör gå att lösa med skärm, delvis inglasning av uteplats eller
ytterligare en balkong som är skyddad för varje lägenhet. Att helt glasa in
balkongen/uteplatsen för att begränsa bullret är inte en metod som bör
accepteras. Man kan i enskilda fall tillåta att upp till hälften eller tre
fjärdedelar av balkongen eller uteplatsen kan glasas in för att begränsa
bullret (Boverket).
Ett alternativ vad gäller uteplats är att anordna alternativ uteplats där
riktvärdet klaras (uteplats som ej är vänd mot länsvägen).

27
94

Utifrån ovan bedöms planområdet inte beröras av bullernivåer från vägtrafik
på ett olämpligt sätt.
Gator inne i området bör förses med hastighetsbegränsning om 30 km/h,
vilket är sedvanligt inom de flesta bostadsområdena i Finspångs tätort.
Då skjutbanan avvecklas i området i samband med aktuell planering
försvinner denna störningskälla. I övrigt ska inga särskilda bullerstörningar
finnas i området.
Störningar, verksamheter mm

Hästhållning
Det finns ett fåtal hästar, stall samt hagar vid Grostorps gård i öster.
Närmsta föreslagna tomter är på ca 150 m avstånd från stall och
gödselhantering. Till beteshagar/där hästar vistas är avståndet ca 80 m från
förslagna tomter.
Tidigare riktlinjer vad gäller avstånd till djurhållning talade om 200 m (och
ibland upp till 500 m) mellan hästverksamhet till bostäder, bl a ur
allergisynpunkt.
Boverket har på senare år gjort bedömning att man i många fall bygga
närmare stall än vi tidigare gjort. Boverkets senaste vägledning från 2011
för planering för och invid djurhållning presenterar relevant forskning och
praxis som underlag för kommunernas bedömning. Eftersom mycket har
hänt sedan Boverkets allmänna råd gavs ut 1995, får denna vägledning ses
som ett komplement till de tidigare allmänna råden om djurhållning.
Risken för allergenspridning ses som en hälsorisk runt stall och hästhagar.
Mellan 7-10 procent av befolkningen beräknas vara allergisk mot häst. Men
allergenerna sprids främst inom 50-100 meter från platsen där hästarna
vistas. Vegetation och kullar runtom gör att spridningen blir mindre. I praxis
har man ofta underkänt risken för allergenspridning som motiv för ett större
skyddsavstånd.
Utanför stall- och hagområden sprids allergenerna främst med de människor
som varit i stallet och sedan till exempel åker buss. Viktigare än avståndet
till stallet blir därför att det finns möjlighet att duscha och byta kläder vid
stallet.
Sammantaget görs bedömningen att de avstånd som hålls till hästhållningen
är acceptabla ur allergi- och luktsynpunkt. Förhärskande vindriktning med
sydvästliga vindar, är fördelaktigt. Likaså är det endast ett fåtal hästar som
uppehåller sig i området. Sammantaget bedöms att föreslagen planering är
lämplig med hänsyn till befintlig hästhållning.
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Modellflygning
En modellflygklubb håller till på det större fältet något nordväst om
planområdet. Modellflygklubbens målsättning är dock att flytta till annan
plats. Vissa delar av fältet används bl a som start- och landningsbana.
Bedömningen är att det är ca 135 m från plats som används för start- och
landningsbana till närmaste planerade bostäder. Vid vissa tider kan
eventuellt mindre störningar uppstå från modellflygen. Bedömningen är att
störningarna inte är så frekvent förekommande, eller så påtagliga, att
verksamheten och bostadsändamålet inte kan vara förenliga.
Övrigt
Inga särskilt riskfyllda eller störande verksamheter i övrigt bedöms finnas i
planområdets direkta närhet. Bl a är länsvägen ej farligt godsled (varken
primär eller sekundär led). Inga tillståndspliktiga verksamheter finns i
närheten och befintlig skjutbana ska flyttas från området.
Förorenad mark

En del av planområdet har använts som skjutbana under en längre tid. En
översiktlig miljöteknisk markundersökning av kulfång och skjutvallar vid
två skjutbanor har gjorts av ÅF Infrastructure under planarbetet. Utdrag från
rapporten följer nedan.
Skjutbana inom planområdet
För den södra skjutbanan där bostäder föreslås i detaljplanen meddelas bl a
följande i rapporten:
Vid de 3 vallarna vid skjutbana 1 har inga halter över MRR eller riktvärdet
för KM påträffats. Inga kulrester eller annat avfall observerades.
Undersökningen visar inga tecken på att massorna skulle vara förorenade.
Marken har dock endast undersökts ytligt. Massorna från vallarna bör kunna
återanvändas inom området.
Skjutbana strax norr om planområdet
För skjutbanan strax norr om planområdet meddelas bl a följande i
rapporten:
I kulfånget vid skjutbana 2 har halter överskridande riktvärdet för MKM
påträffats i tre provpunkter. I en provpunkt överskrids även haltgränsen för
FA. Aktuella föroreningar är bly och koppar. Blyhalter över MKM
förekommer i både sanden och i den översta delen av den underlagrande
leran (djupare lera eller naturlig mark har inte provtagits i föreliggande
projekt).
Om området planeras för bostäder är det inte aktuellt att återanvända sanden
från kulfånget inom området. Vid omhändertagande bör sanden tillsammans
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med övre nivån lera transporteras till godkänd mottagningsanläggning.
Underlagrande lera eller naturlig mark bör därefter undersökas/kontrolleras.
Massor från kulfånget behöver klassificeras för att avgöra hur stor mängd
som ska hanteras som IFA (icke farligt avfall) respektive FA. Transportören
som anlitas kommer troligen behöva ha tillstånd för att transportera FA.
Markarbeten i förorenade områden är anmälningspliktig verksamhet. Innan
schaktarbeten får ske måste en anmälan om avhjälpande åtgärd enligt § 28
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras
till tillsynsmyndigheten, senast 6 veckor, innan arbetena påbörjas.
Slutsats
Utifrån ovan ska inga särskilda åtgärder behövas för den skjutvall där
bostäder planeras. Massor kan återanvändas inom området.
För skjutbanan strax norr om planområdet påträffades föroreningar. Massor
behöver transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Underlagrande
lera eller naturlig mark bör därefter undersökas/kontrolleras. Noterbart att
inga bostäder planeras på eller direkt bakom denna skjutvall.
Vidare gäller att om föroreningar upptäcks i samband med markarbeten
skall arbetet avbrytas och marken undersökas.
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/ höga vattenstånd

Grons normala vattennivå är 34 m ö h enligt Lantmäteriets Topografiska
karta (höjdsystem RH2000). Ingen översvämningskartering är gjord. Större
delen av planområdet ligger flera meter över Grons nivå. Marken för
enstaka föreslagen bostadstomt är på som lägst ca 39 m ö h. Inga särskilda
åtgärder ur översvämningssynpunkt bedöms behövas.
Risk för ras och skred finns längs Hästhagsäcken (en ca 50 m bred remsa på
vardera sidan bäcken) vid planområdets nordvästra del, enligt ÖP. Ingen
bostadsbebyggelse i aktuell detaljplan har placerats inom det riskområde
som finns redovisat i ÖP. En del av campingområde föreslås vid utpekat
område. Se vidare under rubriken Campingområde för hanteringen i planen.
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Risker med magnetfält

En 130 kV-ledning passerar en bit norr om planområdet. Kring
kraftledningar alstras elektriska magnetfält.
Till föreslagen bostadsbebyggelse inom planområdet är det ca 400 m vilket
torde vara ett betryggande avstånd från kraftledningen.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Längs gång- och cykelvägen söder om länsvägen leder kommunala
ledningar för vatten- och avlopp (VA) i form av transitledningar. Dessa
hamnar inom allmän platsmark (GÅNG/CYKEL på planen).
Från campingplatsens servicehus leder VA-ledningar söderut. I planen har
inte något u-område införts för detta ändamål, då ledningarna torde utgöra
servisledningar.
Nya VA-ledningar kan förläggas inom allmän platsmark (NATUR/GATA) i
planen.
En förprojektering av VA-nätet bör utföras under planprocessen av tänkt
ledningsnät. Plats för pumpstation (område E2) har placerats norr om
länsvägen vid tillfarten till området. Eventuellt kan behov av ytterligare
pumpstation uppstå. Läge för eventuell station bör klarläggas under
planprocessen.
Planområdet torde ligga inom kommunens verksamhetsområde för VA,
utifrån den redovisning som görs i ”VA-översikt - Bilaga till förslag till VAplan för Finspångs kommun”, Remissversion 2016-08-19.
Dagvatten

Några allmänna dagvattenledningar torde ej finnas inom planområdet. En
dagvattenledning finns strax sydväst om campingen.
Eftersom marken i området i stora delar består av täta jordarter (lera, silt och
berg) är förutsättningar för infiltration på respektive tomt inte optimala.
Dagvattnet bör dock fördröjas lokalt med naturliga metoder, som
infiltration, i möjligaste mån. Som övergripande lösning i området för
bostäder föreslås dagvatten avledas via infiltrationsvänliga diken/
dagvattenstråk längs föreslagna gator. Eventuella föroreningar kan på så sätt
avskiljas på väg till recipienten. Ett antal diken finns inom planområdet och
har placerats i anslutning till föreslagna gator.
Därefter kan dagvatten som naturligt rinner söderut med fördel avledas till
befintliga vägdiken längs länsvägen för infiltration. Länsvägen med
vägdiken och vägbank fungerar som avskärande ”vall” där dagvatten
infiltreras innan det når sjön Gron.
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För en del av planområdets bostadsbebyggelse rinner dagvattnet norrut
genom markens terrängförhållanden. Detta dagvatten kan avledas via
infiltrationsvänliga diken längs gator innan det når vidare till det större
naturområdet/sankmarken norr om planområdet.
Naturmark sparas kring campingen, vilket tillsammans med befintliga
vägdiken enligt ovan beskrivna ger möjlighet till infiltration innan dagvatten
når sjön/vattendrag. Vid uppställningsplatser som kan komma att utgöra
asfalterad yta e dyl, bör skyddsåtgärd anordnas, t ex kan oljeavskiljare
installeras eller att dagvattnet leds till grusyta eller annan infiltrationsvänlig
yta för infiltration. Befintlig parkering är avgrusad yta.
I bygglovsskedet klarläggs dagvattenhantering.
Värme

Fjärrvärmenätet är inte utbyggt till planområdet. I nuläget finns inga planer
på att bygga ut fjärrvärmenätet till aktuellt område. Främst p g a
ekonomiska aspekter. Inriktningen är därmed att framtida bostäder inom
planområdet kommer att värmas upp med enskilda lösningar.
El, tele

En 11 kV-ledning leder i mark genom delar av campingen (till
transformator) och vidare mot bl a skjutbanans tillfartsväg och därefter längs
länsvägens norra sida. Denna högspänningsledning säkerställs i planen
genom att den hamnar inom allmän platsmark (GATA samt NATUR).
En lågspänningsledning i mark finns i södra delen av campingen (till
transformator) och vidare söderut mot länsvägen mm. Även en
servisledning till servicehuset inom campingen finns. I planen har s k ”uområden” (bestämmelse enligt PBL 4 kap 6 §) införts för elledning inom
campingen (dock ej för servisledning till servicehuset).
En lågspänningsledning i luft löper längs koloniområdets södra del, därefter
mot skjutbanan och vidare österut. På grundkartan redovisas ej
luftledningen i avsnittet vid koloniområdet. Lämpligen mäts denna in till
granskningsskedet. Lågspänningsledningen i luft behöver flyttas vid ett
genomförande av planen. Allmän platsmark har säkrats i planen som ger
förutsättningar för denna ledningsflytt.
Ytterligare lågspänningsledning i mark (servisledning) finns inom
skjutbaneområdet till befintliga byggnader. Denna servisledning torde
behöva tas bort vid ett genomförande av planen.
En transformatorstation finns inom campingen. Ett område (E1) har införts i
planen för transformatorns ändamål (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 §
punkt 3). På planen har prickmark införts kring transformatorstationen så att
5 m hålls mellan ny placering av transformatorstation och byggbar mark.
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Besked önskas från ledningsägare för el om eventuellt behov av ny
transformatorstation för aktuell planering.
En teleledning leder genom campingområdet, vidare österut genom
skjutbanan och därefter ytterligare österut i norra delen av Grostorp gårds
fastighet.
Teleledningen inom campingen har försetts med u-område. Vid
koloniområdet och en bit österut (en sträcka på ett par hundra meter) hamnar
ledningen inom föreslagna bostadstomter. Ledningen behöver därför flyttas
och förläggas inom allmän platsmark vid ett genomförande av planen.
Teleledningen i övrigt säkerställs i planen genom att den hamnar inom
allmän platsmark (GATA samt NATUR). Noterbart att en servisledning
(tele) till byggnad vid skjutbanan ej säkerställs i planen.
Avfall

Finspångs Tekniska Verk kommer på uppdrag av Finspångs kommun att
ansvara för renhållningen i området.
Elektronisk kommunikation mm

Finspång Stadsnät Finet AB har fiber södra sidan länsvägen förbi
planområdet. Ledningarna bedöms hamna inom allmän platsmark
(GÅNG/CYKEL på planen).
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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 10 år (bestämmelse enligt PBL 4 kap 21
§). Tiden bedöms som rimlig bl a utifrån tätortens efterfrågan på bostäder.
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

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.
Kommunen är genom Finspångs Tekniska Verk AB huvudman för de
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna.
Ledningsägare för el (i nuläget Vattenfall Eldistribution AB) är huvudman
för elnätet. Ledningsägare för tele (i nuläget 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.
Varje exploatör och fastighetsägare ansvarar för detaljplanens
genomförande inom respektive fastighet på kvartersmark.
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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.
Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av
Lantmäteriet i Linköping.
Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Finspångs
kommun, Samhällsplaneringsenheten. Till Samhällsplaneringsenheten
lämnas även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras.
Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten.
Mark- och avtalsfrågor, beslut mm

Åtgärder för genomförandet av planen bör ske genom avtal mellan berörda.
Det kan gälla t ex för vatten- och avloppsnätets nyttjande, fjärrvärme etc.
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA, utifrån
den redovisning som görs i ”VA-översikt - Bilaga till förslag till VA-plan
för Finspångs kommun”, Remissversion 2016-08-19.
Arrendet är uppsagt för såväl skjutbanan som för koloniområdet. En ny plats
för både skjutbanan som koloniområdet behöver klarläggas i samband med
genomförandet av planen.
En bestämmelse i detaljplanen har införts för campingområdet som innebär
att det krävs marklov för fällning av träd med en diameter på minst 0,5
meter.
Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor
handläggs av samhällsplaneringsenheten.
Tillstånd mm

Upphävande av strandskyddet i aktuellt planområde krävs för kvartersmark
inom planområdet som är inom 100 m från sjön Gron samt eventuellt även
för vattendraget Hästhagsbäcken (område B, N1, E2 och eventuellt N2
berörs). Även inom vattenområdet (W1) upphävs strandskyddet.
Tillstånd krävs från Trafikverket för trafiksäker övergång över länsvägen för
gång- och cykeltrafik. Samråd sker i frågan med Trafikverket under
planprocessen.
Två fornlämningar inom planområdet uppmärksammas vid ett
genomförande av planen. Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort,
skada eller täcka över en fornlämning.
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Inom vattenområdet (W1-område) tillåts flytbryggor för båtplatser, med en
sammanlagd yta av 100 m2. Enligt kommunens bedömning torde detta inte
innebär någon vattenverksamhet.
Markarbeten i förorenade områden är anmälningspliktig verksamhet. Se
vidare under rubriken Förorenad mark i planbeskrivningen.
Preliminär tidplan

Planprocessen handläggs med ett ”standardförfarande” enligt Plan- och
Bygglagen (2010:900), där ett samråd beräknas äga rum under början av
2020.
Efter inkomna synpunkter och eventuella revideringar redovisas planen i
form av granskning innan beslut om antagande i kommunen. Inför
granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget,
exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet
om förslaget till detaljplan.
Målsättningen är att planen kommer att antas under andra kvartalet 2020.
Tekniska frågor
Gata, parkering, tillfart mm

Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg avses ske vid
genomförandet av planen.
För planområdet gäller att parkering ska lösas inom respektive fastighet.
Inom campingen bör eventuella asfalterade uppställningsytor mm förses
med skyddsåtgärd, t ex oljeavskiljare eller infiltrationsvänlig yta.
Kommunen anser att hastighetsbegränsningen på länsvägen förbi
planområdet bör sänkas (exempelvis till 50 km/h).
Rekommendationer angående buller redovisas i planhandlingarna, se under
rubriken ”Störningar och riskfrågor” och underrubriken ”Buller”.
Se under rubriken ”Tillstånd mm” ovan angående trafiksäker övergång över
länsvägen för gång- och cykeltrafik.
Teknisk försörjning

Längs gång- och cykelvägen strax söder om planområdet leder kommunala
VA-ledningar i form av transitledningar.
Från campingplatsens servicehus leder VA-ledningar söderut (ledningarna
torde utgöra servisledningar).
Plats för pumpstation har säkerställts i planen.
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Några allmänna dagvattenledningar bör ej finnas inom planområdet. En
dagvattenledning finns strax sydväst om campingen. Rekommendationer
ges i planhandlingarna för dagvattenhanteringen.
Inriktningen är att framtida bostäder inom planområdet kommer att värmas
upp med enskilda lösningar.
Såväl högspänningsledningar som lågspänningsledningar för el i mark finns
inom området. Även en lågspänningsledning i luft finns inom planområdet.
En transformatorstation finns inom campingen.
Teleledning löper genom området.
Optoledning längs länsvägen bedöms hamna inom allmän platsmark.
Se angående mer ingående redovisning samt hantering av ledningsnätet
under rubriken Teknisk försörjning i planbeskrivningen ovan. Där beskrivs
bl a hur ledningar säkerställs i planen, samt att enstaka ledningar (t ex
lågspänningsledning i luft, teleledning) behöver flyttas.
Möjlighet att flytta ledningar/anläggningar kan eventuellt medges via
överenskommelse med ledningsägare. Vid eventuell flyttning av
ledningar/anläggningar förutsätts dessa flyttas på exploatörens bekostnad.
Kontakt med ledningars huvudman tas i samband med genomförandet av
planen.
Undersökningar, utredningar mm

Under planprocessen har översiktlig geoteknisk undersökning utförts. Se
vidare under rubriken Geotekniska förhållanden. Det är exploatörens ansvar
att genomföra en detaljerad geoteknisk undersökning.
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts för skjutvallar. Se
vidare under rubriken Förorenad mark.
Vidare gäller att om föroreningar upptäcks i samband med markarbeten
skall arbetet avbrytas och marken undersökas.
Lämpligt stråk för gång- och cykeltrafik mot Grosvadsskolan mm bör
klarläggas vid ett genomförande av planen. Planbeskrivningen ger exempel
på sträckningar, se under rubriken ”Gång- och cykeltrafik”.
En förprojektering av väg, vatten- och avloppssystem bör utföras under
planprocessen.
Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande. Radonsäkert
byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en
annan utgångspunkt.
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Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
Rekommendationer mm angående buller redovisas i planhandlingarna, se
under rubriken ”Störningar och riskfrågor” och underrubriken ”Buller”.
Inom befintlig camping bör 3 stugor, liksom transformatorstation, mätas in
till granskningsskedet av planen då placeringarna i grundkartan ej stämmer
överens med verkligheten. Lämpligen mäts även luftledning vid
koloniområdet in till granskningsskedet.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsbildning mm

Planområdet omfattar del av fastigheten Grosvad 1:3, liksom mindre delar
av Grosvad 1:1 och Grosvad 1:2. Samtliga fastigheter ägs av kommunen.
Del av Grosvad 1:3 planläggs som kvartersmark med olika användningar
(B, N1, N2, E1, E2), liksom allmän platsmark (NATUR, GATA, VÄG samt
GÅNG/CYKEL), samt även som vattenområde (W1).
Del av Grosvad 1:1 övergår från planlagd allmän platsmark (park eller
plantering) till campingändamål/vandrarhem (N1) och transformatorstation
(E1) samt allmän platsmark (GATA).
Del av Grosvad 1:2 övergår från planlagd mark, A, allmänt ändamål (del av
Grosvadsskolans fastighet) till campingändamål/vandrarhem (N1) samt
allmän platsmark (GATA).
För befintlig transformatorstation på campingen (E1-område) kan
fastighetsbildning ske, alternativ upplåts stationen med ledningsrätt. Ingen
särskild fastighet för denna finns idag. Detta gäller även för föreslagen
pumpstation (E2).
Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggningar bedöms ej finnas inom området utifrån
grundkartans redovisning.
Gemensamhetsanläggning kan komma att bildas inom några delar av
planområdet, t ex för gemensamma logistikytor,
garage/carport/parkeringsplatser, lekytor mm. Någon fastlagd yta för
gemensamhetsanläggning har dock ej införts på plankartan då det är ovisst
hur kvarterets utformning kommer att bli. Andelsägare i
gemensamhetsanläggningarna ska då vara de blivande bostadsfastigheterna
inom respektive området.
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Ledningsrätt

Enligt kommunens underlag finns det en rättighet (sannolikt ledningsrätt för
el) registrerad genom planområdet. En luftledning för el har tidigare varit i
ledningsrättens sträckning, men torde numera fått något annan sträckning än
vad ledningsrätten anger och har dessutom i stora delar grävts ner i mark. En
förändring av ledningsrätten bör ske vid ett genomförande av planen, då
delar av befintliga ledningsrätten torde hamna inom föreslagna
bostadstomter.
I planen har u-områden införts inom campingplatsen för elledning samt
teleledning.
Tillkommande ledningsrätter kan komma att ske i samband med ovan uområden.
Inom campingen har inte u-områden införts för ledningar som bedöms vara
servisledningar (bl a VA-ledningar samt elledning från campingplatsens
servicehus).
Teleledning genom koloniområdet och en bit österut (en sträcka på ett par
hundra meter) hamnar ledningen inom föreslagna bostadstomter. Ledningen
som behöver därför flyttas och förläggas inom allmän platsmark vid ett
genomförande av planen, bedöms ej omfattas av ledningsrätt.
Ledningar i övrigt bedöms hamna inom allmän platsmark (GATA, NATUR
samt GÅNG/CYKEL).
Se under rubriken ”Fastighetsbildning mm” angående transformator.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av kommunen.
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.
Planavgifter tas ut i samband med bygglov.
Kostnader för fastighetsbildning och bildande av
gemensamhetsanläggningar debiteras framtida fastighetsägare enligt
Lantmäteriets taxa. Kommunen ansvarar för kostnader för fastighetsbildning
inom allmän plats.
Fastighetsbildning sker i samband med att planen vunnit laga kraft.
Fastighetsbildning begärs hos lantmäterimyndighet genom Finspångs
kommun.
Kostnad uppstår för utbyggnad av lokalgator och planerad gång- och
cykelväg mot Grosvadsskolan mm (inklusive trafiksäker övergång över
länsvägen).
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Kostnader uppkommer för åtgärder på skjutbanan ur miljösynpunkt. Även
vad gäller flyttning/rivning av byggnader mm inom skjutbaneområdet.
Flytt samt nedgrävning av lågspänningsledning i luft, liksom del av
lågspänningsledning i mark i sydost, samt flytt av teleledning, innebär
kostnad vid genomförandet av planen.
Kostnad uppstår för ny pumpstation. Eventuellt uppstår behov av ytterligare
pumpstation.

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

Erica Ekblom
Planarkitekt
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Checklista för behovsbedömning
Komplexa detaljplaner

1 (12)

Datum: 2019-11-28
Dnr.: KS.2016.0768

CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
(BEHOVSBEDÖMNING)

Detaljplan för del av Grosvad 1:3 m.fl.

Beskrivning
Typ av plan:

Detaljplan för i huvudsak bostäder samt camping.

Beskriv befintliga förhållanden:

Planområdet ligger i anslutning till Finspång tätorts nordöstra del. I väster gränsar planområdet till Grosvadsskolan.
Inom planområdet finns en mindre camping, skjutbana samt
ett mindre koloniområde. I övrigt finns en hel del skogsmark.
Marken är relativt kuperad och sänker sig från skjutbanan
dels åt söder mot länsvägen/Östermalmsvägen samt sjön
Gron, dels åt norr mot sankmark.
Del av befintlig camping ingår i område utpekat i naturvårdsprogram. Ingen skyddad eller klassad natur tas i anspråk av ny användning enligt planförslaget.

Beskriv planförslaget:

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad
husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus, samt
säkerställa ett område för camping. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 130 lägenheter/hushåll. Planen medger en högsta
nockhöjd om 8 m, vilket motsvarar 2 våningar, förutom i ett
centralt delområde där en nockhöjd om 21 m medges, vilket
motsvarar ca 6 våningar.
Även campingplatsen säkerställs och utökas något i planen
(camping samt vandrarhem). Skjutbanan och koloniområdet
försvinner vid ett genomförande av planen.

Medverkande tjänstemän:

Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet
med hjälp av Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och ÅF Infrastructure, Johannes Nilsson. Erica Ekblom
är ansvarig planarkitekt på kommunen.

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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Behovsbedömning
Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
- Gällande planer och program
- Miljömål (nationella och lokala)
- Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Ja/ Nej Beskrivning
I översiktsplanen redovisas aktuellt
Nej
planområde i huvudsak som
”Utbyggnadsområde –
Bostadsbebyggelse”. Västra delen
(campingområdet bl a) benämns
som ”Tätortsnära rekreation Land”.
Planen bedöms inte stå i motsättning till de nationella eller lokala
miljömålen.
Planområdet omfattas av 2
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.
Det nya området ligger tätortsnära
och nära bebyggelse med ett område norr som är en trädbeklädd
höjdrygg som dominerar landskapet
vilket medför en liten påverkan av
området.
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.
Ingen skyddad eller klassad natur
(enligt t ex länsstyrelsens inventering, skogsstyrelsens inventering,
naturvårdsprogram, eller natur av
riksintresse e dyl) finns inom planområdet, förutom del av befintlig
camping som ingår i område utpe-
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kat i naturvårdsprogram. Se vidare
nedan under Naturvärden.
Strandskydd: Strandskyddsområde
berörs för Gron samt eventuellt en
del av Hästhagsbäcken. Inom planområdet är dock Hästhagsbäcken
kulverterad/torrlagd bäck (genom
sänkan mellan campingen och koloniområdet).
Kommunen anser att planområdet
är område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse, ett område som
tillgodoser kommunens behov av
tätortsutveckling. Likaså är platsen
är avskild från stranden, av länsvägen och del av planområdet är ianspråktagen mark för camping,
skjutbana samt koloniområde. Föreslagen utvidgning av camping hamnar ca 40 m från Hästhagsbäcken,
för vilken eventuellt strandskydd
gäller. Bedömningen är att utvidgningen av pågående verksamhet
inte kan genomföras utanför strandskyddsområde. En utvidgning av
campingen kan endast ske inom
strandskyddsområde för
Gron/Hästhagsbäcken, då bl a skolans fastighet innebär begränsningar.
Strandskyddets syfte bedöms som
helhet inte påverkas negativt av
planens genomförande. I praktiken
är det i huvudsak inte något område
som används frekvent för allmänna
friluftslivet. Strandskyddszon berörs
i liten omfattning. Ingen särskilt
värdefull natur berörs inom zonen.
Ett upphävande av strandskyddet
inom 100 m från stranden avses gö-
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ras för kvartersmark i planen.
Naturvärden: En naturvärdesbedömning har gjorts av kommunens
naturvårdssamordnare.
Totalt sett har nästan samtliga inventerade naturvärden, av såväl
kommunen som Länsstyrelsen, bevarats utifrån planens uppbyggnad
(utifrån intolkning från naturinventeringens kartunderlag). Endast en
tall med insektsgnag relativt nära
länsvägen, samt eventuellt en tall
vid föreslagen gata vid campingen,
riskerar att gå förlorade vid en exploatering.
I campingområdet finns bl a många
grova tallar som med tiden skulle
kunna hysa tallticka. Inom campingen har bestämmelse införts om
att marklov krävs för fällning av
träd med en diameter på minst 0,5
m.
Om gång- och cykelväg anläggs
mellan campingen och planerade
bostäder behöver naturvärden uppmärksammas.
Om träd tas ned rekommenderas att
en del av stammarna läggs i en faunadepå. I planen har större ytor
planlagts som naturmark, vilket ger
möjlighet till nämnda åtgärd.
Påverkan på naturvärden ovan bedöms som mycket liten inom detta
större planområde.
Påverkas rekreation och friluftsliv?
- Riksintresse för friluftsliv
- Befolkning
- Grönstruktur

Ja

Planen bedöms inte påverka rekreation eller friluftsliv på något betydande sätt.
Inget riksintresseområde för rekreation påverkas.
Gällande översiktsplan anger cam-
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pingområdet, liksom övriga rekreationsområden och fritidsanläggningar i Grosvad (Grosvad Arena mm),
som ”tätortsnära rekreation”. Föreslaget bostadsområde redovisas däremot som ”Utbyggnadsområde –
Bostadsbebyggelse” i översiktsplanen.
Planförslaget innebär att områden
för skjutbana, koloniområde och
naturmark tas i anspråk för bostadsändamål. Samtidigt som bostadsbyggande föreslås, bibehålls även
större sammanhängande grönstruktur i anslutning till planområdet genom planens uppbyggnad. Detta ger
möjlighet för rekreation mm. Även
större ytor säkerställs som natur
inom planområdet, vilket ger möjlighet till lek och rekreation. Ingen
större inskränkning för lek- eller
rekreationsmöjligheter bedöms uppstå. Bryggplatser föreslås vid Gron.
De motionsspår som bedöms vara
viktigast (t ex belysta spår) är något
väster samt norr om planområdet.
Dessa bibehålls genom planens
uppbyggnad.
Campingplats: Befintlig campingplats avses säkerställas i nu upprättad detaljplan. Även en utvidgning
av campingen föreslås. Den begränsade utökningen av campingen bedöms ej innebära några nämnvärda
konsekvenser. En mindre utvidgning av campingområdet innebär
ianspråktagande av mark som idag
utgör naturmark, mark som inte bedöms nyttjas frekvent för rekreation
eller friluftsliv. Campingens lokalisering kring Grosvads större fritidsoch rekreationsområde kan som
helhet vara lämplig enligt kommu-
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nen.
Påverkas kulturmiljö/ kulturarv?
- Riksintresse för kulturmiljö
- Kulturreservat
- Fornminne
- Byggnadsminne
- Kulturminnesvård
- Annan värdefull kulturmiljö

Nej

Inget riksintresseområde eller särskilt utpekat område för kulturmiljön påverkas.
Inga särskilt utpekade byggnader av
kulturvärde finns i området enligt
kommunens kulturmiljöprogram.
De byggnader som tillhör skjutbanan bedöms ej ha något värde ur
kulturmiljösynpunkt. På koloniområdet finns ej byggnader, endast odlingslotter.
Inom planområdet finns 2 registrerade fornlämningar. För fornlämningen inom campingen (en ca 19
m lång stensättning) har införts s k
”prickmark”, mark som ej får förses
med byggnad, kring fornlämningen
i planen. Stensättningen något öster
om skjutbanan (en 6x6 m stensättning) säkerställs i planen via bestämmelse NATUR. Fornlämningarna har för tydlighetens skull likaså
försetts med illustrationslinje respektive beteckning för fornlämning
(”R”) på plankartan.

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

Nej

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resurser?
- Mark, vatten, materiella resurser mm
- Transporter, kommunikationer, energi mm

Nej

Tillskottet av emissioner genom
trafik i samband med nya bostäder
och något utökad camping ökar något. Miljökvalitetsnormerna överskrids ej.
Aktuell planering bedöms inte påverka mark, luft, vatten eller klimat
på något betydande sätt.
Planen bedöms inte motverka hushållning av naturresurser och andra
resurser. I gällande översiktsplan är
inriktningen för aktuellt område i
huvudsak bostadsbebyggelse.
En viss ökning av trafik uppstår genom planerat projekt. Med ett tillskott på ett 130-tal lägenheter inne-
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bär det uppskattningsvis ca 650 fordonsrörelser/dygn som genereras av
planområdet.
Kommunen anser att hastighetsbegränsningen på länsvägen i avsnittet
förbi länsvägen bör sänkas till 50
km/h. Detta ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt (siktförhållanden, passage över väg för gång- och cykeltrafik) som ur bullersynpunkt. Det
bör noteras att i anslutning till planområdet vid Grostorp ca 200 m öster om planområdet råder 50 km/h.
En gång- och cykelväg rekommenderas att anordnas mellan planområdets område för bostäder och
Grosvadsskolan, idrottsplats mm.
En utredning kring lämpligt stråk
för gång- och cykeltrafik mot Grosvadsskolan mm bör klarläggas vid
ett genomförande av planen. Planbeskrivningen ger exempel på
sträckningar.
En trafiksäker övergång för gångoch cykeltrafik bör likaså anordnas
vid den befintliga tillfarten till
skjutbanan mm.
Busshållplats finns ca 150 m väster
om campingen.
Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår
störningar från omgivningen eller ger planen
upphov till störningar?
- Buller/ Vibrationer
- Föroreningar (mark, luft, vatten)
- Överskrids miljökvalitetsnormer?

Ja

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 via åtgärdsförslag
mm. Se nedan.
Tillskottet av emissioner genom
trafik i samband med nya bostäder
ökar något. Planen överskrider inte
några miljökvalitetsnormer.
Buller, fordonstrafik: Med tillkom-
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mande trafik från planområdet bedöms trafiken på länsvägen sträckan från planområdets tillfart
och västerut mot tätorten - öka från
ca 2330 fordon/dygn till ca 3000
fordon/dygn, enligt grov uppskattning. Noterbart att ökad trafik på
länsvägen endast sker förbi några
enstaka bostadstomter inom planområdet.
Enligt översiktlig bullerberäkning
blir generellt den ekvivalenta nivån
60 dBA vid ett avstånd ca 20 m från
vägmitt.
Planområdets kvartersmark är på
något högre höjd än länsvägen, vilket i vissa avsnitt kan ge något
högre bullernivåer än vid plan
mark. Bedömningen är att ett avstånd på mer än nämnda 20 m behöver upprätthållas mellan vägmitt
och byggrätt för att klara ekvivalent
nivå, vid dagens hastighetsbegränsning om 70 km/h.
Kommunen anser att hastighetsbegränsningen på länsvägen i avsnittet
förbi planområdet bör sänkas till 50
km/h, motsvarande vid Grostorps
gård. En sådan sänkning ger bullernivåer som klarar den ekvivalenta
nivån inom planområdet. Om inte
en sådan hastighetssänkning kan
ske kan en bullerutredning behöva
utföras för att utröna om eventuella
bulleråtgärder behövs för tomter
närmast länsvägen.
Beroende på placering av eventuell
uteplats mot länsvägen, finns risk
att den maximala nivån om 70 dBA
överskrids, och eventuellt även ekvivalent nivå 50 dBA för uteplats.
Uteplatser bör gå att lösa med
skärm, delvis inglasning av uteplats
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eller ytterligare en balkong som är
skyddad för varje lägenhet. Ett alternativ vad gäller uteplats är att
anordna alternativ uteplats där riktvärdet klaras (uteplats som ej är
vänd mot länsvägen).
Utifrån ovan bedöms planområdet
inte beröras av bullernivåer från
vägtrafik på ett olämpligt sätt.
På planen har en bestämmelse införts under rubriken "Störningsskydd" utifrån gällande trafikbullerförordning. Byggande skall ske med
detta som förutsättning.
Hästhållning: Det finns ett fåtal
hästar, stall samt hagar vid
Grostorps gård i öster.
Närmsta föreslagna tomter är på ca
150 m avstånd från stall och gödselhantering. Till beteshagar/där
hästar vistas är avståndet ca 80 m
från förslagna tomter.
Sammantaget görs bedömningen att
de avstånd som hålls till hästhållningen är acceptabla ur allergi- och
luktsynpunkt.
Modellflygning: En modellflygklubb håller till på det större fältet
något nordväst om planområdet (på
ca 135 m avstånd). Modellflygklubbens målsättning är dock att flytta
till annan plats. Bedömningen är att
störningarna inte är så frekvent förekommande, eller så påtagliga, att
verksamheten och bostadsändamålet inte kan vara förenliga.
Föroreningar, mark/vatten: En
översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts för skjutvallar.
Utifrån undersökningen ska inga
särskilda åtgärder behövas för den
skjutvall där bostäder planeras.
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Massor kan återanvändas inom området.
För skjutbanan strax norr om planområdet påträffades föroreningar.
Massor behöver transporteras till
godkänd mottagningsanläggning.
Underlagrande lera eller naturlig
mark bör därefter undersökas/kontrolleras. Noterbart att inga
bostäder planeras på eller direkt
bakom denna skjutvall.
Dagvattenhantering: Dagvattnet
bör fördröjas lokalt med naturliga
metoder, som infiltration, i möjligaste mån. Dock består marken av
täta jordarter, vilket inte är optimalt
för infiltration. Som övergripande
lösning i området föreslås dagvatten
avledas via infiltrationsvänliga diken/dagvattenstråk längs föreslagna
gator. Dagvatten som rinner söderut
kan med fördel avledas till befintliga vägdiken längs länsvägen för
infiltration innan det når sjön Gron.
Det dagvatten som rinner norrut kan
avledas via infiltrationsvänliga diken längs gator vidare till det större
naturområdet/sankmarken norr om
planområdet.
Naturmark sparas kring campingen
vilket tillsammans med befintliga
vägdiken ger möjlighet till infiltration. Inom campingen bör eventuella
asfalterade uppställningsytor mm
förses med skyddsåtgärd, t ex oljeavskiljare eller infiltrationsvänlig
yta. Befintlig parkering är avgrusad
yta.
I bygglovsskedet klarläggs dagvattenhantering.
Finns det risker för …?
- Översvämning

Nej

Grons normala vattennivå är 34 m ö
h enligt Lantmäteriets Topografiska
karta. Ingen översvämningskarte-
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- Erosion

ring är gjord. Marken för enstaka
föreslagen bostadstomt ligger på
som lägst ca 39 m ö h. Inga särskilda åtgärder ur översvämningssynpunkt bedöms behövas.
Risk för ras och skred finns längs
Hästhagsäcken (en ca 50 m bred
remsa på vardera sidan bäcken) vid
planområdets nordvästra del, enligt
ÖP. Ingen bostadsbebyggelse i aktuell detaljplan har placerats inom
det riskområde som finns redovisat i
ÖP. En yta för camping föreslås
delvis på område som är utpekat för
skredrisk i ÖP. Med anledning av
detta har bestämmelse införts om att
byggnad ej får uppföras för denna
del.

Slutsatser om fortsatt utredningsbehov
Samlad bedömning:

Planen bedöms inte påverka natur- kultur-, rekreationsmöjligheter, landskapsbilden, eller omgivande miljön på något
betydande sätt.
En utredning kring lämpligt stråk för gång- och cykeltrafik
mot Grosvadsskolan mm bör klarläggas vid ett genomförande av planen. Planbeskrivningen ger exempel på sträckningar.
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.
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1 Objekt
Finspångs kommun avser ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Grosvad 1:3
m.m. Enligt föreslagen ny detaljplan ska området huvudsakligen omvandlas till ett
bostadsområde med en högsta tillåten byggnadshöjd om 8 m alternativt 17 m.
Aktuellt område är beläget omedelbart norr om Östermalmsvägen i den nordöstra
utkanten av Finspång, se figur 1.

Figur 1. Aktuellt område i den nordöstra utkanten av Finspång.

2 Ändamål
ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en geoteknisk
undersökning inom aktuellt område. Syftet med undersökningen har varit att klargöra
områdets geologiska uppbyggnad, jordens geotekniska egenskaper samt
grundvattenförhållanden i området.
Föreliggande rapport utgör redovisning av befintliga förhållanden, utförda fält- och
laborationsarbeten samt härledda värden.

3 Underlag för undersökningen
Underlag som använts vid planering av nu genomförd undersökning utgörs av:
[1] Grundkarta (.dwg)
[2] Förslag till ny detaljplan (.pdf och .dwg)
[3] Ledningskartor från respektive ledningsägare i området (.dwg)
[4] Sveriges geologiska undersöknings (SGUs) jordarts- och jorddjupskarta för
området.
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4 Styrande dokument
Huvudsakligt styrande standarder för denna undersökning och rapport är SS-EN 19971 och SS-EN 1997-2.
Fältundersökningar är utförda enligt SGF Rapport 1:2013 och redovisade enligt
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2.

5 Geoteknisk kategori
Utförd undersökning är planerad och genomförd för mark- och grundläggningsarbeten
tillhörande geoteknisk kategori 2.

6 Befintliga förhållanden
6.1 Topografi
Markytan inom undersökningsområdet är överlag kuperad. Största uppmätta lutning
uppgår till ca 1:3,5 och påträffas i den norra centrala delen av området (mellan
undersökningspunkt 17AF038 och 17AF039). Uppmätta nivåer inom området varierar
mellan ca +35,5 och +53,7.

6.2 Ytbeskaffenhet
Området utgörs av skogsområden blandat med öppna grönytor och ängsmark. I de
västra delarna av området ligger en camping. I de centrala samt nordöstra delarna av
området ligger tre st. skjutbanor.

7 Positionering
Utsättning/inmätning av undersökningspunkter samt mark har gjorts med GNSS-enhet
med uppkoppling mot nätverks-RTK samt med totalstation. Mätarbeten har utförts av
Olof Slatte, Motala Mättjänst AB. Följande system har använts vid
utsättning/inmätning:


Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30



Höjdsystem: RH 00.

Mätarbeten har utförts i geoteknisk mätklass B.

8 Geotekniska fältundersökningar
8.1 Utförda undersökningar
Geotekniskt fältarbete är utfört med geoteknisk borrbandvagn HAFO 2000.
Utförda sonderingar och provtagningar redovisas på ritningar i bilagan till denna
rapport. Totalt har det i undersökningen utförts:


16 st. viktsonderingar (Vim)



51 st. jord-bergsonderingar (Jb-2) med luft som spolmedium



2 st. sticksonderingar (Sti)



2 st. spadprovtagningar (Sp)



3 st. CPT-sondering (CPT)



27 st. skruvprovtagningar (Skr).
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8.2 Undersökningsperiod
Geotekniska fältarbeten med borrbandvagn har utförts 4/4 – 1/6 2017.

8.3 Fältingenjörer
Geotekniska fältarbeten har utförts av Bengt Eriksson och Harry Valjus, ÅFInfrastructure AB.

9 Geotekniska laboratorieundersökningar
9.1 Utförda undersökningar
Utförda laboratorieanalyser redovisas i analysprotokoll i bilagan till denna rapport.
Totalt har det i undersökningen utförts:


55 st. jordartsbestämningar inklusive bestämning av materialtyp och
tjälfarlighetsklass



7 st. bestämningar av skrymdensitet



26 st. bestämningar av vattenkvot



9 st. bestämning av konflytgräns.

9.2 Undersökningsperiod
Laboratoriearbeten har utförts 6/4 – 4/6 2017.

9.3 Laboratorieingenjörer
Laboratoriearbeten har utförts av Hylanders Geo-Byrå AB i Norrköping.

10 Hydrogeologiska fältundersökningar
10.1 Utförda undersökningar
I samband med det geotekniska fältarbetet har tre grundvattenrör installerats i
området. Korttidsobservationer av grundvattnets trycknivå i dessa rör redovisas i
tabell 1 nedan samt på ritningar i bilagan till denna rapport.
Tabell 1. Installerade grundvattenrör samt utförda korttidsobservationer av grundvattnets
trycknivå

Grundvattenrör

Nivå
mark
[m]

Grundvattenrörets
filternivå
[m]

Datum

Nivå
grundvattentryck
[m]

17AF054G

+37,0

+33,0 – +33,5

2017-04-26

+36,6

2017-04-28

+36,6

2017-06-01

+36,2

2017-04-12

+34,7

2017-04-28

+34,7

2017-06-01

+34,7

2017-04-12

+45,1

2017-04-28

+45,2

2017-06-01

+45,1

17AF056G

17AF065G

+35,5

+49,8

+32,4 – +32,9

+44,0 – +44,5
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10.2 Fältingenjörer
Installation av grundvattenrör samt observationer av grundvattentrycknivåer har
utförts av Bengt Eriksson och Harry Valjus, ÅF-Infrastructure AB.

11 Härledda värden
11.1 Hållfasthetsegenskaper
11.1.1 Odränerad skjuvhållfasthet
Härledda värden på förekommande leras odränerade skjuvhållfasthet i den norra
centrala delen av området redovisas i figur 2 nedan. Skjuvhållfastheten är korrigerad
med hänsyn till lerans flytgräns. Korrigeringen är utförd enligt anvisningar i SGI
Information 3.

Figur 2. Härledda värden på lerans odränerade skjuvhållfasthet i den norra centrala delen av
området.

11.1.2 Friktionsvinklar
Härledda värden på förekommande silts och friktionsjords friktionsvinklar i den norra
centrala delen av området redovisas i figur 3 nedan. Värdena är erhållna från utförda
CPT-sonderingar i området.
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Figur 3. Härledda värden på siltens och friktionsjordens friktionsvinklar i den norra centrala delen
av området.

11.2 Deformationsegenskaper
11.2.1 Elasticitetsmoduler
Härledda värden på förekommande silts och friktionsjords elasticitetsmoduler i den
norra centrala delen av området redovisas i figur 4 nedan. Värdena är erhållna från
utförda CPT-sonderingar i området.

Figur 4. Härledda värden på siltens och friktionsjordens elasticitetsmoduler i den norra centrala
delen av området.

11.3 Övriga egenskaper
Härledda värden för jordens densitet, vattenkvot och flytgräns framgår av
analysprotokoll i bilagan till denna rapport.
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1 Bakgrund
Finspångs kommun avser ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Grosvad 1:3
m.m. Enligt föreslagen ny detaljplan ska området, vilket i nuläget utgörs av
skogsområden blandat med öppna grönytor och fält, huvudsakligen omvandlas till ett
bostadsområde.
Aktuellt område är beläget omedelbart norr om Östermalmsvägen i den nordöstra
utkanten av Finspång, se figur 1.

Figur 1. Aktuellt område i den nordöstra utkanten av Finspång.

2 Uppdrag
ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en geoteknisk
utredning för aktuellt område. Syftet med utredningen har varit att göra en bedömning
av om bebyggelsen enligt den föreslagna detaljplanen är lämplig/möjlig att uppföra ur
ett stabilitets-, sättnings- och grundvattenperspektiv. Om så är fallet har syftet vidare
varit att ta fram inledande rekommendationer för grundläggning av byggnader inom
kvartermark.
Denna handling är ett inledande projekteringsunderlag och behandlar endast
rekommendationer och anvisningar för det fortsatta detaljplanearbetet samt för den
inledande projekteringen av eventuella byggnader inom det aktuella området.

3 Underlag för PM
Underlag utgörs av:
[1] Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Grosvad, Finspång, Geoteknisk
undersökning för ny detaljplan för del av fastigheten Grosvad 1:3 m.m.
Handling upprättad av ÅF-Infrastructure AB, uppdragsnummer 734484,
daterad 2017-06-26.
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4 Utförda undersökningar
Inom detta uppdrag utförda undersökningar redovisas i separat handling, Markteknisk
undersökningsrapport/Geoteknik, underlag [1]. Denna handling benämns i
nedanstående text som MUR/Geo.

5 Planerad bebyggelse
Inom planerad kvartersmark ska byggnader med en högsta byggnadshöjd om 8 m
alternativt 17 m tillåtas uppföras.

6 Geotekniska förhållanden
Utförda sonderingar, provtagningar och mätarbeten tillhörande nu genomförd
geoteknisk undersökning redovisas i MUR/Geo med tillhörande ritningar.

6.1 Jordlager
Observera att nedanstående beskrivning är en generaliserande bedömning av
jordartsförhållandena inom området. Avvikande förhållande kan inte uteslutas.
Jorden i området består huvudsakligen av lera och silt ovan friktionsjord avsatt på
berg. I de högre belägna delarna av området består jorden huvudsakligen av
friktionsjord på berg.
Leran i området är överlag siltig/något siltig och/eller innehåller skikt/tunna skikt av
silt. På samma sätt är silten i området överlag lerig/något lerig och/eller innehåller
skikt/tunna skikt av lera. Lokalt kan både leran och silten även vara något grusig och
något sandig. Leran och silten har en total mäktighet om som störst ca 6,5 m. Leran
och silten är överlag torrskorpefasta i de övre delarna.
Friktionsjorden i området består huvudsakligen av grusig sand och något grusig sandig
siltig morän. Lokalt kan friktionsjorden innehålla enstaka block. Friktionsjorden har en
mäktighet om minst ca 0,5 – 5 m.
Verifierade totala jordmäktigheter inom området varierar mellan ca 0 – 7,5 m.
Berg har inom området påträffats på ett djup om ca 0 – 6 m under nuvarande
markyta.

6.2 Jordens materialegenskaper
För detta skede relevanta materialegenskaper redovisas nedan. Mer utförliga och
detaljerade angivelser av värden på jordens olika materialegenskaper sker i senare
skede vid framtagandet av objektspecifika projekteringsunderlag.
Leran i den norra centrala delen av området har en uppmätt odränerad
skjuvhållfasthet som varierar mellan ca 10 – 20 kPa. Skjuvhållfastheten klassas därav
som mycket låg. I undersökningspunkt 17AF051 har leran skjuvhållfasthetsvärden på
ca 95 – 100 kPa men då dessa värden uppmätts i torrskorpefast lera och lera med
högt siltinnehåll (siltig lera med siltskikt), så är de inte representativa för den lösare
lagrade leran i området.
I de flesta analyserade ler-/siltprover uppgår vattenkvoten till värden som ligger inom
ett intervall från strax under till strax över jordens flytgräns. Detta innebär att
leran/silten i området är nära att övergå till flytjordstillstånd eller redan är i
flytjordstillstånd.
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6.3 Grundvatten
Utförda korttidsobservationer av grundvattnets trycknivå i området visar på
trycknivåytor som ligger ca 0,5 – 4,5 m under nuvarande markyta. Djupet till
trycknivåytan är som minst i den norra centrala delen av området och som störst i den
västra delen av området.

7 Sättningar
Ingående undersökning av jordens deformationsegenskaper har ej utförts.
Genomförda CPT-sonderingar indikerar dock att leran i den norra centrala delen av
området är normalkonsoliderad till överkonsoliderad. Då de värden som erhålls via
utvärdering av CPT-sonderingar i många fall främst ska ses som information om de
relativa förändringarna i materialegenskapernas utveckling i jordprofilen, inte som
korrekta absoluta värden för den aktuella materialegenskapen, skall dock en viss
försiktighet vidtas vid tolkningen av dessa värden, i det här fallet
överkonsolideringsgraden. Sammantaget kan dock inte risken för uppkomst av
långtidssättningar inom den norra centrala delen av området bedömas som liten.

8 Stabilitet
Stabiliteten i området är tillfredsställande under rådande förhållanden. Risken för
uppkomst av otillfredsställande totalstabilitetsförhållanden vid uppförande av planerad
bebyggelse inom området bedöms överlag som liten förutom i den norra centrala
delen av området. Från ca undersökningspunkt 17AF049, 17AF072 samt 17AF071 och
norrut förekommer lera och silt med mycket låg odränerad skjuvhållfasthet. Uppkomst
av otillfredsställande stabilitetsförhållanden kan inte uteslutas vid uppförande av
planerad bebyggelse inom denna del av detaljplaneområdet.
När förslag till höjdsättning för detaljplaneområdet har tagits fram skall stabiliteten i
området, och särskilt i den norra centrala delen, kontrolleras via mer detaljerade
stabilitetsberäkningar/stabilitetsbedömningar.

9 Slutsatser, rekommendationer och anvisningar
9.1 Planerad bebyggelses genomförbarhet
Utifrån resultaten från nu genomförd geoteknisk undersökning och utredning bedöms
planerad bebyggelse enligt föreslagen detaljplan som lämplig/möjlig att uppföra ur ett
sättnings- och grundvattenperspektiv. Ur ett stabilitetsperspektiv måste ett förslag till
höjdsättning för området tas fram innan en slutgiltig bedömning av planerad
bebyggelses genomförbarhet kan utföras, i synnerhet för planerad bebyggelse i den
norra centrala delen av detaljplaneområdet från ungefär undersökningspunkt
17AF049, 17AF072 samt 17AF071 och norrut.

9.2 Anvisningar för det fortsatta projekteringsarbetet
När byggnaders lägen samt områdets höjdsättning har fastställts, ska en förnyad
geoteknisk bedömning av stabilitets- och sättningsförhållanden inom området
genomföras. Om planerad bebyggelse då bedöms som lämplig/möjlig att uppföra, ska
även en översiktlig bedömning av lämpliga grundläggningsmetoder för byggnader
inom området genomföras. Samtidigt ska även rekommendationer och anvisningar för
schakt- och markarbeten tas fram samt en bedömning av eventuellt behov av
kompletterande undersökningar inom området utföras.
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Slutgiltiga projekteringsunderlag för bebyggelse i området kan tas fram genom
omarbetning av denna handling med tillägg av resultat från objektspecifika
kompletterande undersökningar.
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Inledning

ÅF-Infrastructure har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en miljöteknisk
undersökning vid tre skjutbanor vid Grosvad 1:3, Finspångs kommun. Undersökningsområdet redovisas i figur 1.
Syftet med undersökningen är att, inför framtagandet av detaljplan, översiktligt
undersöka eventuella föroreningar inom det aktuella området. Målet är att
undersökningen ska kunna användas som ett underlag vid den nya detaljplanläggningen
samt att vid förekomst av föroreningar föreslå lämpliga åtgärder så att byggnation av
bostäder i området möjliggörs.
Potentiella föroreningar i området är främst bly, arsenik samt PAH (polycykliska
aromatiska kolväten).

Figur 1. Undersökningsområde (gula markeringar).
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Områdesbeskrivning

2.1

Allmänt

Undersökningsområdet består av tre skjutbanor med skjutvallar och kulfång vilka är
belägna i Grosvad i Finspång, adress Grostorp 101. Området avgränsas av
Östermalmsvägen i söder. I väster finns ett koloniområde. Området består dels av skog
och av ett ganska sankt område med myrmark och står till viss del under vatten. I söder
ligger sjön Gron. Skjutbanan används i huvudsak för träning och tävling i pistolskytte
med finkaliber 22 (5,6 mm) samt i visst skytte med grovkaliber 9 mm.

2.2

Geologi

Marken vid den södra skjutbanan består främst av ett tunt lager silt på berg. Vid den
mellersta skjutbanan återfinns främst silt och finlera. Den norra skjutbanan består
främst av silt. Jordartskarta kan ses i figur 2. Bergarten utgörs enligt SGU:s
bergartskarta av granit, syenitoid eller metamorfa ekvivalenter.

2.3

Brunnar

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga närliggande brunnar i området. De närmaste
brunnarna är energibrunnar, en ca 300 meter öster om det aktuella området, en ca 400
meter i sydlig riktning om området.

Figur 2. Jordartskarta. Ljusgult område = finlera. Rött område = berg. Mörkgult område = silt.
Blågrått område = sandig morän. De gröna markeringarna visar skjutvallarnas ungefärliga
placering.
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Genomförande

3.1

Fältarbete

Provpunkternas placering redovisas i bilaga 1. Undersökningen i skjutvallarna
genomfördes med hjälp av grävmaskin och provgropsgrävning, samt genom grävning
för hand med spade. Totalt togs prover från 8 provpunkter (1701-1708). Jordprover
togs ut för varje halvmeters djup ner till naturligt material i provpunkterna 1701, 1702
och 1708. De andra proverna grävdes för hand med spade (1703-1707) (se avvikelser
i kap 3.3).

3.2

Analyser

Prover lämnade för analys:1701: 0-0,5, 0,5-1,0, 1,0-1,5. 1702: 0-0,5, 0,5-1,0, 1,0-1,5.
1705: 0-0,3. 1707: 0-0,3. Analyserna redovisas i tabell 1. Jordprover som ej skickades
på analys förvaras i ÅF:s lokaler i minst 6 månader efter provtagning. Samtliga
jordprover analyserades avseende metaller och halvmetaller samt för PAH.
Tabell 1. Analysomfattning.

Provtagningspunkt

Djup (m)

ALS Analyspaket

Ämnen

1701

0-1,5

M-1C, OJ-1

Metaller
(As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,
P,Pb,Sr,V,Zn,Hg) PAH

1702

0-1,5

M-1C, OJ-1

Metaller
(As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,
P,Pb,Sr,V,Zn,Hg), PAH

1705

0-0,3

M-1C, OJ-1

Metaller
(As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,
P,Pb,Sr,V,Zn,Hg), PAH

1707

0-0,3

M-1C, OJ-1

Metaller
(As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,
P,Pb,Sr,V,Zn,Hg), PAH

3.3

Avvikelser från provtagningsplan

Alla provgropar gick inte att genomföra med grävmaskin p.g.a. att marken i området
var för sank. Provpunkterna 1703-1707 grävdes istället därför för hand med spade,
vilket medförde att endast översta halvmetern kunde undersökas i dessa punkter.
Planen var att göra två provgropar i de stora skjutvallarna (norra och mellersta) och en
i den lilla (södra) med grävmaskin. Området kring provpunkt 1702 var väldigt sankt,
grävmaskinen körde fast och endast en grop kunde utföras i vallen med grävmaskinen.
Ett prov togs med spade framför östra delen av vallen och ett bakom vallen.
Området kring provpunkt 1705 har en väldig svår tillgänglig terräng, bestående av
sankmark och riklig växtlighet av vass, som gjorde att grävmaskinen ej kunde ta sig
fram. En provgrop grävdes med grävmaskinen i högra hörnet av vallen och ett prov togs
med spade i själva vallen. Inget prov kunde utföras med grävmaskin i vallen.
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Jämförvärden/riktvärden

Analysresultat av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad
mark; känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)
(Naturvårdsverket 2016).
Analysresultat överstigandes NV:s riktvärden för MKM jämförs med Avfall Sveriges
rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall
(Avfall Sverige 2007).
Jämförelse görs även med ett verksamhetsspecifikt riktvärde för bly i civila och militära
kulfång (Naturvårdsverket 2006b). Riktvärdet är 2000 mg/kg TS och styrs av påverkan
på markmiljö. Riktvärdet för hälsa är framräknat till 5000 mg/kg TS för aktiv skjutbana
och 6000 mg/kg TS för nedlagd skjutbana. Användning av grundvatten som dricksvatten
ingår inte i modellen.

5

Resultat

5.1

Fältobservationer

Kulfången består av sand, grus, spån (provgrop 1702), tegel, fyllnadsmaterial, stora
stenar/block (ca 40 cm) och naturlig lera. Mycket rester från ammunition påträffades i
skjutvallarna samt framför vallarna. Mycket hylsor och rester från ammunition hittades
även vid skjutvallarna, därifrån man skjuter. Även rester låg i vattenfyllda diken som är
utgrävda för att avleda vatten.

5.2

Analysresultat

Analysresultat jämförda med riktvärden redovisas i bilaga 2. Halter överstigandes
riktvärden redovisas i tabell 2.
Bly har påträffats i halter överstigandes Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser
för farligt avfall i provpunkt 1705 och 1707 och överstigandes NV:s MKM i provpunkt
1702. Det verksamhetsspecifika riktvärdet för bly i kulfång (2000 mg/kg TS) överstigs i
provpunkt 1705 och 1707.
Koppar har påträffats överstigandes MKM i 1707 och överstigandes KM i 1701 och 1705.
PAH-H har påträffats i nivå med KM i provpunkt 1701.
Övriga analyserade ämnen understiger NV:s riktvärden för KM.

Tabell 2. Analyserade halter överstigandes riktvärden. Samtliga halter redovisas i mg/kg TS.

NV 2016

AF1702

AF1702

AF1702

AF1705

AF1707

1,0-1,5
117

0-0,5
18,2

0,5-1,0
18,5

1,0-1,5
26,5

0-0,3
93,1

0-0,3
311

KM
80

MKM
200

FA

Hälsa

Markmiljö

22,2

1390

936

604

2550

9490

50

400

2500

2000

1

0,078

<0.25

<0.25

0,58

<0.25

1

10

5000-aktiv
6000-nedlagd

Provpunkt
Djup (m)
Cu
Pb
PAH, summa H

Avfall
Sverige
2007

AF1701

NV 2006, bly i kulfång

Sida 6 (10)

142

PM
6

Föroreningar

6.1

Bly

På kulbanor ansamlas stora mängder bly i kulfången. Ammunitionsresterna finns i alla
storlekar, från opåverkad ammunition till partiklar av dammstorlek. Den högsta
blyhalten återfinns i den grova materialfraktionen i kulfånget.
Bly är en tungmetall som är giftig för människor samt andra organismer. Metallen är
giftig vid förtäring samt vid inandning av ångor och påverkar många funktioner i
kroppen. Bly kan skada nervsystemet, reproduktion, utveckling, metabolism och
inlärning. Foster och små barn är extra känsliga. Symptom på blyförgiftning hos
människa är trötthet, dålig aptit och blodbrist. Bly i vissa former är cancerframkallande
på djur och kanske även på människor. Metallen är bioackumulerbar och giftig för
vattenlevande organismer och varmblodiga djur. Bly bedöms generellt inte vara
akuttoxiskt.
Bly binds starkt till både organiskt material och järn-, aluminium- och manganoxider.
Svårlösliga sulfider bildas i reducerande miljö. I oxiderande miljö, vid högt pH och höga
blykoncentrationer kan PbCO3 fällas ut (Naturvårdsverket 2006a). I mark och vatten
transporteras bly främst som lösta humuskomplex men även i kolloidalt bunden form
med järnoxider och humusämnen.

6.1.1

PAH

Vissa former av PAH-H (polycykliska aromatiska kolväten) kan vara cancerogena, samt
skadar arvsmassan (är genotoxiska carcinogener).
PAH fastläggs relativt hög utsträckning till mark och ökar med innehållet av organiskt
material. PAH som är fastlagt i marken kan transporteras vidare ifall nya utsläpp
inträffar. Detta om porvätskan utgörs av ett organiskt lösningsmedel, till exempel
petroleumspill i fri fas (Naturvårdsverket 1994).

6.1.2

Koppar

I kulors mantel finns bland annat koppar och zink. Koppar är ett essentiellt näringsämne
för både växter och djur men i höga halter är ämnet mycket toxiskt och kan skada lever,
njurar och immunförsvar. Koppar binds mycket starkt till humusämnen vilket medför att
halten organiskt material i marken i regel är avgörande för hur mycket koppar som kan
bindas.
Koppar är skadligt för vattenlevande organismer om det förekommer i för höga halter.
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Bedömning

För bedömning av farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, skyddsvärde och
känslighet har bedömningsgrunder från Naturvårdsverkets ”Metodik för inventering av
förorenade områden” använts (Naturvårdsverket 1999).

7.1

Föroreningarnas farlighet

Påträffade föroreningar överstigandes riktvärden är koppar, bly och PAH-H. Koppar
bedöms utgöra hög farlighet. Bly och PAH bedöms utgöra mycket hög farlighet.

7.2

Föroreningsnivå

Bly har påträffats i höga halter vid två av skjutbanorna. Koppar har påträffats i höga
halter vid två av skjutbanorna. PAH har påträffats i hög halt vid en av skjutbanorna i
skjutvallen.

7.3

Spridningsförutsättningar

Metallers rörlighet i mark styrs av flera faktorer, bl.a. kornstorlek, surhetsgrad,
redoxförhållanden och organisk halt. Bly är vanligtvis mycket immobilt då det binds till
organiskt material och lerpartiklar.
Mängder av bly samlas i skjutvallarna/kulfången. Blyet kan omvandlas till olika
blyföreningar som är lösliga i vatten vid lågt pH. Förekommer blyet som fria blyjoner så
kan de sprida sig i vatten och tas upp av växter, djur och människor.
Riskerna för metallpåverkan på organismer är generellt störst i mjuka, närings- och
humusfattiga vatten, samt vatten med lågt pH-värde.
Bly i sin metalliska form utgör inte någon direkt förgiftningsrisk, såvida ammunitionen
inte konsumeras och reagerar med matspjälkningssyrorna (Qvarfort och Waleij 2004).
Vid mycket höga halter bly i marken och framför allt vid sura markförhållanden kan
växter ta upp höga halter bly (Thomas 1997) men däremot påträffas det sällan synliga
tecken på blyförgiftning hos växter ute i fält (SGU 2006). Blydamm lägga sig på
växtdelar vid skjutbanor och därigenom orsaka problem. Många vanliga svamparter
verkar ha en förmåga att transportera bly till ovanjordiska delar, vilket innebär att intag
av svampar också i vissa fall kan medföra intag av bly (Komarék m fl 2006). En av de
få studier som bedömt hela miljön kring skjutbanan konstaterade vissa effekter på
enskilda organismgrupper, men såg ändå ingen påverkan på ekosystemnivå
(Rantalainen 2006).
Exponeringsväg för PAH är främst intag av jord. PAH-H är fettlösligt och kan tas upp i
fettvävnaden.
Koppar bildar starkare humuskomplex och svagare oxidkomplex jämfört med bly.
Bindningen är stark även vid låga pH-värden. Koppar transporteras främst i form av
lösta humuskomplex i mark och vatten (Naturvårdsverket 2006a).

7.4

Känslighet/Skyddsvärde

Exponering av föroreningar vid skjutområden kan vara i form av inandning eller intag
av kontaminerad jord, damm, luft eller vatten, eller vid intag av kontaminerad föda som
vuxit inom området.
Marklevande organismer så som växter med rötter i marken, djur som äter av nämnda
växter och djur som gräver i eller äter av jord riskerar att exponeras för föroreningarna.
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Till exempel kan blydamm som uppstår vid kulfången lägga sig på växter och utgöra en
exponeringskälla för växtätare.
Om människor och djur får i sig blyhagel så kan blyhaglet lösas upp i magsäcken och
kan leda till blyförgiftning. Skjutning mot våtmarker och grunda vattenområden kan
medföra att fåglar får i sig bly i samband med födosökning med förgiftning som följd.

8

Slutsats och rekommendationer

Den översiktliga miljötekniska undersökningen tyder antyder att det finns höga blyhalter
i kulfånget. Blyhalter överstigandes såväl farligt avfall som MKM har påträffats i två av
skjutvallarna, den norra och den mellersta i öster. Kopparhalter överstigande KM har
påträffats i två av skjutvallarna och över MKM i en av dem. PAH har påträffats i halter
över riktvärdet för KM i en av skjutvallarna.
Vid bostadsbebyggelse i området bör massorna som utgör kulfången schaktas bort och
transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Inför detta bör ytterligare
undersökning utföras för att avgränsa föroreningen och minimera mängd jordmassor
som ska transporteras iväg. Detta kan göras genom att dela in området i ett rutnät med
rutor om 10*10 meter där prover uttas genom provgropsgrävning. På så sätt kan man
förklassa området inför en sanering. Alternativt bör vidare undersökning, främst
avseende föroreningshalter i grundvatten och spridningsmöjligheter (t.ex. laktester, pHanalys) genomföras tillsammans med en fördjupad riskbedömning. Detta för att utreda
vilka risker för hälsa och miljö de befintliga vallarna skulle medföra.
När det gäller PAH så visade ett provresultat halter i nivå med gränsen för KM gällande
PAH-H. Vid eventuellt framtida schaktningsarbete så rekommenderas att fler prover görs
avseende PAH i den södra vallen där PAH påträffats. Halterna beror förmodligen på att
massorna i vallen består av ditkörda fyllnadsmassor som kan vara förorenade. För att
ta reda om spridning av bly förekommer så rekommenderas att laktester utförs, samt
pH-mätningar.
Denna
rapport
ska
enligt
Miljöbalkens
upplysningsplikt
redovisas
för
tillsynsmyndigheten, vilket i det här fallet är bygg- och miljökontoret i Norrköpings
kommun.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

På uppdrag av Finspångs kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig miljöteknisk
markundersökning av kulfång och skjutvallar vid två skjutbanor på ett område öster om Arena
Grosvad, fastigheten Grosvad 1:3.
Syftet med undersökningen är att undersöka om massorna i vallarna är förorenade och hur massorna
skall hanteras vid ett eventuellt omhändertagande.

2

Områdesbeskrivning

2.1

Lokalisering

Det aktuella undersökningsområdet tillhörande fastigheten Grosvad 1:3 är beläget nordost om
Finspångs tätort. Området avgränsas i söder av östermalmsvägen följt av sjön Gron. I sydvästlig
riktning avgränsas området av ett koloniområde och campingplats och i västlig riktning av
idrottsanläggningen Arena Grosvad. I övrigt omges området av skog och jordbruksmark. I figur 1
redovisas undersökningsområdets läge.

Figur 1: Karta med undersökningsområdet markerat. © Lantmäteriet Medgivande R500861180_18001. (201910-02)
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2.2

Geologi och ytvatten

Närmaste ytvatten är sjön Gron på ett avstånd av cirka 140 meter och närmaste vattenskyddsområde
är sjön bleken som ligger på ett avstånd av cirka 525 meter.
Enligt Sveriges Geologiska undersökning (SGU) utgörs det naturliga jordlagret inom aktuellt område
av postglacial finlera och silt samt sandig morän, se figur 2 (SGU 2019).
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det i närområdet borrade energibrunnar. Den närmaste ligger på ett
avstånd på cirka 450 meter. Noterbart är att denna typ av brunnar ej används för
dricksvattensändamål.

Figur 2: Jordarter 1:25 000-1:100 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). Undersökningsområdet är
markerat med blå markering. (Rött=berg, ljusgult=postglacial finlera, gult=glacial silt, blått=sandig morän).

3

Verksamhetshistorik

Enligt kartor från 1960-talet har undersökningsområdet och omgivande mark tidigare utgjorts av
skogs- och jordbruksmark. Länsstyrelsens miljövårdsenhet i Östergötland har systematiskt kartlagt
och riskbedömt potentiellt förorenade områden i länet. Enligt Länsstyrelsens data framkommer att
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skjutbanan är den enda verksamhet som bedrivits i närområdet som kan ha genererat föroreningar i
mark och grundvatten. Skjutbanan har tilldelats riskklass 2 vilket innebär en stor risk.

4

Genomförandebeskrivning

Provtagning har genomförts enligt SGF:s (2013) fälthandbok för undersökningar av förorenade
områden. Provtagning av jord genomfördes på undersökningsområdet den 1 juli 2019 genom
handgrävning med spade. Skjutbanorna benämns i föreliggande rapport som skjutbana 1 och
skjutbana 2, se nedanstående figur 4. Totalt genomfördes provtagning i 15 provpunkter; 9 punkter
vid skjutbana 1 och 6 provpunkter vid skjutbana 2. En karta över provpunkternas placering redovisas
i bilaga 1.

Skjutbana 2

Skjutbana 1

Figur 3: Översikt skjutbana 1 och 2. © Lantmäteriet Medgivande R500861180_18001. (2019-10-02)
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4.1

Skjutbana 1

Vid skjutbana 1 finns tre vallar (två sidovallar och en målbod med bakomliggande vall). Jorden i
vallarna bestod generellt av stenig grusig sand och marken var väldigt hård. Provgropsgrävningen
med spade genomfördes därför till ca 0,3-0,4 m djup.
Sidovallarna provtogs i 2 punkter vardera. Ett samlingsprov från respektive vall analyserades.
Vallen bakom målboden provtogs i 5 punkter. Ett samlingsprov analyserades.

4.2

Skjutbana 2

Vid kulfånget vid skjutbana 2 grävdes 6 provgropar och i respektive grop togs 2 prover ut, ett ytligt i
sandskiktet och ett djupt i underliggande lerskikt. Totalt togs 12 prover plus ett samlingsprov från
alla gropar. Av dessa skickades 10 prover för analys.

4.3

Analyser

Totalt analyserades 13 stycken jordprover på ackrediterat laboratorium (ALS) med avseende på
metaller. Samlingsprov analyserades även avseende alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX och
PAH.

5

Jämförvärden

Ett områdes markanvändning, enligt Naturvårdsverkets bedömning, motsvarar de aktiviteter som
antas förekomma inom aktuellt område. Markanvändningen avgör vilka grupper av människor som
exponeras och i vilken omfattning det förväntas ske. Markanvändningen påverkar även de krav som
kan ställas på skydd av markmiljön inom området.
Naturvårdsverkets generella riktvärden (Naturvårdsverket , 2009) anger föroreningshalter i mark där
risken för negativa effekter på människor, miljö- och naturresurser normalt är acceptabel.
Naturvårdsverket har generella riktvärden för två olika markanvändningar:
•
Känslig Markanvändning (KM) där markkvaliteten inte begränsar val av mark-användning.
Människor kan leva permanent i området utan att markföroreningar medför en risk. De flesta
markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Gäller generellt för bostadsmark.
•
Mindre Känslig Markanvändning (MKM) där markkvaliteten begränsar val av markanvändning
till t.ex. kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som vistas inom
området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas bara vistas tillfälligt inom området.
Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid MKM. Grundvatten (på
ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas.
Finspångs kommun har för avsikt att detaljplanelägga området som bostadsmark som enligt
Naturvårdsverkets benämning motsvarar KM, vilket således även kan utgöra ett framtida åtgärdsmål.
Analyserade halter i jord jämförs därmed med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och
MKM. En jämförelse görs även med Avfall Sveriges (Rapport 2019:01) rekommenderade haltgränser
för farligt avfall, FA, och Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk, MRR, (Naturvårdsverkets
handbok 2010:1) i syfte att ge vägledning vid eventuell bortförsel och återanvändning av massor.
Halter i jorden under nivån för mindre än ringa risk tillsammans med laktestkriterier enligt
Naturvårdsverket (2010:1) innebär att massor i de flesta fall kan användas i anläggningsarbeten utan
anmälan till kommunens miljökontor.
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6

Resultat

6.1

Fältobservationer

I samband med jordprovtagningen dokumenterades jordlagerföljden och andra synintryck.

6.1.1

Skjutbana 1

Jorden vid vallarna vid skjutbana 1 var mycket hård/kompakt och utgörs till ett djup av cirka 0,4
meter av stenig grusig sand med växtlighet ovan. Det fanns inga tecken på kulrester eller annat avfall
i vallarna.

6.1.2

Skjutbana 2

Kulfånget vid skjutbana 2 utgörs av sand till ett djup av cirka 0,6 meter med underlagrande lera. Det
fanns mycket kulrester i vallen. Generellt noterades fler kulrester i nedre delen (släntfot) av vallen.

6.2

Analysresultat jord

För resultatsammanställning se bilaga 2. Analysprotokoll redovisas i bilaga 3. Resultaten visar på
följande:

6.2.1

Skjutbana 1

Samtliga jordprover underskrider KM samt haltnivåer för MRR.

6.2.2

Skjutbana 2

I tre provpunkter påträffades blyhalter överskridande MKM varav den uppmätta halten i en av
provpunkterna även överskrider riktvärdet för FA. I en provpunkt påträffades koppar överskridande
KM, se sammanställning i tabell 1.
Tabell 1. Sammanställning av analysresultat överskridande riktvärden. Halterna jämförs med Naturvårdsverkets
MRR, KM och MKM samt med Avfall Sveriges bedömningsgrunder (rapport 2019:01). Halter redovisas i mg/kg TS.
Provpunkt

Provtagningsdjup

19AF01
-06

19AF02

19AF02

19AF04

19AF04

19AF06

19AF06

S

0-0,6

0,6-0,7

0-0,5

0,6-0,7

0-0,5

0,6-0,7

94

94,9

87,3

93,2

83,5

96,1

80,2

(m)
Samling (S)
TS (%)
Ämne

MRR

KM

MKM

FA

Koppar

40

80

200

2500

42,9

50,9

32,3

158

27,4

46,8

54,1

Bly

20

50

400

2500

1740

804

140

7360

919

662

743

Noterbart är att två kompletterande analyser genomfördes på jordprov 19AF04 (0-0,5 meter) för att
kontrollera resultatet med halter över FA. De två omanalyserna av provet visade även de på halter
över FA: 8583 mg/kg TS och 8402 mg/kg TS.
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7

Rekommendationer och slutsatser

7.1

Skjutbana 1

Vid de 3 vallarna vid skjutbana 1 har inga halter över MRR eller riktvärdet för KM påträffats. Inga
kulrester eller annat avfall observerades. Undersökningen visar inga tecken på att massorna skulle
vara förorenade. Marken har dock endast undersökts ytligt. Massorna från vallarna bör kunna
återanvändas inom området.

7.2

Skjutbana 2

I kulfånget vid skjutbana 2 har halter överskridande riktvärdet för MKM påträffats i tre provpunkter:
19AF02, 19AF04 och 19AF06, samt i samlingsprov 19AF01-06. I en provpunkt överskrids även
haltgränsen för FA (19AF04). Aktuella föroreningar är bly och koppar. Blyhalter över MKM
förekommer i både sanden och i den översta delen av den underlagrande leran (djupare lera eller
naturlig mark har inte provtagits i föreliggande projekt).
Om området planeras för bostäder är det inte aktuellt att återanvända sanden från kulfånget inom
området. Vid omhändertagande bör sanden tillsammans med övre nivån lera transporteras till
godkänd mottagningsanläggning. Underlagrande lera eller naturlig mark bör därefter
undersökas/kontrolleras. Massor från kulfånget behöver klassificeras för att avgöra hur stor mängd
som ska hanteras som IFA (icke farligt avfall) respektive FA. Transportören som anlitas kommer
troligen behöva ha tillstånd för att transportera FA.
En grov uppskattning (baserat på fältobservationer och analysresultat) är att cirka en sjättedel av
volymen sand i kulfånget kan innehålla totalhalter som bedöms motsvara haltgränsen för FA.
Sandens volym vid kulfånget vid skjutvall 2 beräknas till ca 190 m3 (uppskattad yta ca 320 m2 och
djup ca 0,6 m). Om sandens densitet antas till 1,7 ton/m3, motsvarar detta ca 320 ton. Detta ger en
väldigt grovt uppskattad mängd farligt avfall om ca 50 ton. Ett eventuellt laktest av massorna som
uppmätts i halter över FA skulle kunna visa på att det möjligen kan klassas som stabilt icke reaktivt
och därmed möjligen kan deponeras som IFA. Den beräknade mängden massor är dock relativt liten
och det mest lönsamma och säkraste alternativet är troligen att deponera massorna vars totalhalter
överskrider FA som FA och därmed inte genomföra laktest.
Observera att med anledning av att halter högre än Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM
har påvisats skall resultatet av denna undersökning utan dröjsmål delges aktuell tillsynsmyndighet.
Markarbeten i förorenade områden är anmälningspliktig verksamhet. Innan schaktarbeten får ske
måste en anmälan om avhjälpande åtgärd enligt § 28 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten, senast 6 veckor, innan arbetena påbörjas.

Page 8 (9)

154

RAPPORT
8

Referenser
1. Naturvårdsverket. Att inventera förorenade områden https://www.naturvardsverket.se/Stodi-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden/
(Hämtad 2019-03-06)
2. Figur 1 och 3 Lantmäteriet. URL: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/# (Hämtad 2019-1002)
3. Figur 2. Sveriges geologiska undersökning URL: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisarejordarter-25100.html?zoom=545204.9490469056,6507578.288504847,549505.7576485227,6509664.29
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Analysresultat jämförda med riktvärden

BILAGA 2

158

Grosvad skjutbanor
Provtagare: David Rogbeck, Åsa Rahm
Provtagningsdatum: 2019-07-01
NV 2010
19AF01-06 19AF07-11 19AF12-13 19AF14-15 19AF01 19AF02 19AF02 19AF03 19AF04 19AF04 19AF05 19AF06 19AF06
samling
samling
samling
samling
ytligt
ytligt
djup
ytligt
ytligt
djup
ytligt
ytligt
djup

Provets märkning
Provtagningsdjup

m
%

94

As

mg/kg TS

2,54

Ba

mg/kg TS

14,7

Cd

mg/kg TS

<0.09

Co

mg/kg TS

Cr

mg/kg TS

Cu
Hg

Max

0-0,5

0-0,6

0,6-0,7

0-0,7

0-0,5

0,6-0,7

0-0,5

0-0,5

0,6-0,7

96,9

91,9

96,3

94,9

87,3

96,1

93,2

83,5

94,8

96,1

80,2

96,9

2,2

2,6

1,83

1,82

2,02

2,43

2,84

2,85

3,45

1,79

1,77

2,11

44,9

44,7

43,6

17,6

18

63,2

18,5

9,43

118

12,5

11

38,6

<0.1

0,107

0,116

<0.09

0,0937

<0.1

<0.09

<0.09

0,101

<0.09

<0.09

<0.1

2,47

4,13

5,12

4,46

2,16

2,94

6,51

2,44

2,59

8,11

2,25

2,31

5,05

4,64

11,9

14,5

10,5

5,91

6,86

16,3

4,49

5,22

24

4,36

6,1

12,2

mg/kg TS

42,9

14,8

17,1

14

6,47

50,9

32,3

9,45

158

27,4

6,13

46,8

54,1

mg/kg TS

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

Ni

mg/kg TS

4,69

8,26

10,6

6,73

4,52

5,28

11,3

4,46

6,01

16

3,11

6,23

9,63

Pb

mg/kg TS

1740

10,3

11,2

11,1

22,8

804

140

7,98

7360

919

18,1

662

743

V

mg/kg TS

6,49

12,6

16,4

15,3

8,11

7,2

18,4

6,24

6,82

27,7

6,26

7,86

15

Zn

mg/kg TS

23,8

32,6

35,2

44,3

15,8

33,9

69,1

21,8

35,6

52,4

14,7

26,5

46,4

3,45
118
0,116
8,11
24
158
0
16
7360
27,7
69,1

%

93,6

95,3

91,9

alifater >C5-C8

mg/kg TS

<10

<10

<10

alifater >C8-C10

mg/kg TS

<10

<10

<10

alifater >C10-C12

mg/kg TS

<20

<20

<20

alifater >C12-C16

mg/kg TS

<20

<20

<20

alifater >C5-C16

mg/kg TS

<30

<30

<30

alifater >C16-C35

mg/kg TS

<20

<20

22

aromater >C8-C10

mg/kg TS

<1

<1

<1

aromater >C10-C16

mg/kg TS

<1

<1

<1

metylpyrener/metylfluorantener

mg/kg TS

<1

<1

<1

metylkrysener/metylbens(a)antracener

mg/kg TS

<1

<1

<1

aromater >C16-C35

mg/kg TS

<1

<1

<1

bensen

mg/kg TS

<0.01

<0.01

<0.01

toluen

mg/kg TS

<0.05

<0.05

<0.05

etylbensen

mg/kg TS

<0.05

<0.05

<0.05

m,p-xylen

mg/kg TS

<0.05

<0.05

<0.05

o-xylen

mg/kg TS

<0.05

<0.05

<0.05

xylener, summa

mg/kg TS

<0.05

<0.05

<0.05

TEX, summa

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

naftalen

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

acenaftylen

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

acenaften

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

fluoren

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

fenantren

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

antracen

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

fluoranten

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

pyren

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

bens(a)antracen

mg/kg TS

<0.08

<0.08

<0.08

krysen

mg/kg TS

<0.08

<0.08

<0.08

bens(b)fluoranten

mg/kg TS

<0.08

<0.08

<0.08

bens(k)fluoranten

mg/kg TS

<0.08

<0.08

<0.08

bens(a)pyren

mg/kg TS

<0.08

<0.08

<0.08

dibens(ah)antracen

mg/kg TS

<0.08

<0.08

<0.08

benso(ghi)perylen

mg/kg TS

<0.1

<0.1

<0.1

indeno(123cd)pyren

mg/kg TS

<0.08

<0.08

<0.08

PAH, summa 16

mg/kg TS

<1.5

<1.5

<1.5

PAH, summa cancerogena

mg/kg TS

<0.3

<0.3

<0.3

PAH, summa övriga

mg/kg TS

<0.5

<0.5

<0.5

PAH, summa L

mg/kg TS

<0.15

<0.15

<0.15

PAH, summa M

mg/kg TS

<0.25

<0.25

<0.25

PAH, summa H

mg/kg TS

<0.3

<0.3

<0.3

TS_105°C

92,8

NV 2016

Avfall Sverige
2019

MRR

KM

MKM

FA

10

10
200
0,8
15
80
80
0,25
40
50
100
250

25
300
12
35
150
200
2,5
120
400
200
500

1000
50000
1000
1000
10000
2500
50
1000
2500
10000
2500

25
25
100
100
100
100
10
3

150
120
500
500
500
1000
50
15

700
700
1000
10000

10
0,012
10
10

30
0,04
40
50

1000
1000
1000
1000

10

50

1000

3
3,5
1

15
20
10

1000
1000
50

Metaller

0,2
40
40
0,1
35
20
120

Petroleum
TS_105°C

95,3
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10000
1000
1000

PAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,6
2
0,5

Referenser
Naturvårdsverket (NV), 2010, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Nivå för mindre än ringa risk (MRR).
Naturvårdsverket (NV), 2016, Generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).
Avfall Sverige, 2019, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA).
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dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Resultat
92.8
2.20
44.9
<0.1
4.13
11.9
14.8
<0.2
8.26
10.3
12.6
32.6

*

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

93.6
<10
<10
<20
<20
<30
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1

Osäkerhet (±)
2.0
0.69
10.7
1.01
2.4
3.2
2.46
2.2
2.7
6.2

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

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

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

O
J
J
J
J
N
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

RAZE
SYKU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
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T1923336

Sida 3 (12)

1PSH49HUM6N

Er beteckning

19AF07-11 samling

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
O11160620
Parameter
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
PAH, summa cancerogena *
PAH, summa övriga *
PAH, summa L *
PAH, summa M *
PAH, summa H *

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Resultat
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Metod
3
3
3
3
3
3
3

Sture Grägg
ALS Scandinavia AB

Utf
J
D
N
N
N
N
N

Sign
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
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T1923336

Sida 4 (12)

1PSH49HUM6N

Er beteckning

19AF12-13 samling

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11160621

TS_105°C
alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C5-C16 *
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener *
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
xylener, summa *
TEX, summa *
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Resultat
96.9
2.60
44.7
0.107
5.12
14.5
17.1
<0.2
10.6
11.2
16.4
35.2

*

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

95.3
<10
<10
<20
<20
<30
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1

Osäkerhet (±)
2.0
0.78
10.9
0.029
1.25
3.1
3.6
3.6
2.4
3.5
6.9

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

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

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

O
J
J
J
J
N
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

RAZE
SYKU
MASU
MASU
MASU
SYKU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
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T1923336

Sida 5 (12)

1PSH49HUM6N

Er beteckning

19AF12-13 samling

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
O11160621
Parameter
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
PAH, summa cancerogena *
PAH, summa övriga *
PAH, summa L *
PAH, summa M *
PAH, summa H *

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Resultat
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Metod
3
3
3
3
3
3
3

Sture Grägg
ALS Scandinavia AB

Utf
J
D
N
N
N
N
N

Sign
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
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T1923336

Sida 6 (12)

1PSH49HUM6N

Er beteckning

19AF14-15 samling

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11160622

TS_105°C
alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C5-C16 *
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener *
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
xylener, summa *
TEX, summa *
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Resultat
91.9
1.83
43.6
0.116
4.46
10.5
14.0
<0.2
6.73
11.1
15.3
44.3

*

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

91.9
<10
<10
<20
<20
<30
22
<1
<1
<1
<1
<1
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1

Osäkerhet (±)
2.0
0.52
10.3
0.029
1.08
2.4
3.1
1.83
2.4
3.3
9.1

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

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

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

O
J
J
J
J
N
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

RAZE
SYKU
MASU
MASU
MASU
SYKU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
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T1923336

Sida 7 (12)

1PSH49HUM6N

Er beteckning

19AF14-15 samling

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
O11160622
Parameter
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
PAH, summa cancerogena *
PAH, summa övriga *
PAH, summa L *
PAH, summa M *
PAH, summa H *

Resultat
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Er beteckning

19AF01 ytligt

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11160623
Resultat
96.3
1.82
17.6
<0.09
2.16
5.91
6.47
<0.2
4.52
22.8
8.11
15.8

Er beteckning

19AF02 ytligt

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V

O11160624
Resultat
94.9
2.02
18.0
0.0937
2.94
6.86
50.9
<0.2
5.28
804
7.20

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Osäkerhet (±)
2.0
0.56
4.3
0.53
1.35
1.39
1.19
4.8
1.83
3.4

Osäkerhet (±)
2.0
0.65
4.4
0.0272
0.73
1.37
11.0

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

1.53
172
1.62

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
3
3
3
3
3
3
3

Utf
J
D
N
N
N
N
N

Sign
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
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T1923336

Sida 8 (12)

1PSH49HUM6N

Er beteckning

19AF02 ytligt

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
Zn

O11160624
Resultat
33.9

Er beteckning

19AF03 ytligt

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11160625
Resultat
96.1
2.84
18.5
<0.09
2.44
4.49
9.45
<0.2
4.46
7.98
6.24
21.8

Er beteckning

19AF04 ytligt

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11160626
Resultat
93.2
2.85
9.43
<0.09
2.59
5.22
158
<0.2
6.01
7360
6.82
35.6

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Osäkerhet (±)
6.6

Osäkerhet (±)
2.0
0.80
4.3
0.59
0.97
2.07
1.50
1.64
1.34
4.2

Osäkerhet (±)
2.0
0.81
2.26

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

0.67
1.08
34
1.58
1530
1.46
8.8

Enhet
mg/kg TS

Metod
1

Utf
H

Sign
MB

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
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T1923336

Sida 9 (12)

1PSH49HUM6N

Er beteckning

19AF04 djup

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11160627
Resultat
83.5
3.45
118
0.101
8.11
24.0
27.4
<0.2
16.0
919
27.7
52.4

Er beteckning

19AF05 ytligt

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11160628
Resultat
94.8
1.79
12.5
<0.09
2.25
4.36
6.13
<0.2
3.11
18.1
6.26
14.7

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Osäkerhet (±)
2.0
0.95
27
0.025
1.96
5.0
5.8
4.2
188
5.8
9.9

Osäkerhet (±)
2.0
0.51
2.9

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

0.55
0.86
1.37
0.87
3.7
1.33
2.9

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
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T1923336

Sida 10 (12)

1PSH49HUM6N

Er beteckning

19AF06 ytligt

Provtagare
Provtagningsdatum

Åsa Rahm, David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11160629
Resultat
96.1
1.77
11.0
<0.09
2.31
6.10
46.8
<0.2
6.23
662
7.86
26.5

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Osäkerhet (±)
2.0
0.50
2.5

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

0.56
1.20
9.9
1.64
135
1.69
5.1

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sture Grägg
ALS Scandinavia AB

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
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Sida 11 (12)

1PSH49HUM6N

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Metod
Bestämning av metaller enligt MS-1.
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).

1

Rev 2015-07-24
2

Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1
Provet torkas vid 105°C.
Mätosäkerhet (k=2): ±6%
Rev 2018-03-28

3

Paket OJ-21A
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX).
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs
kvalitetsmanual.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen.
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Mätosäkerhet (k=2):
Alifatfraktioner:
Aromatfraktioner:
Enskilda PAH:
Bensen
Toluen
Etylbensen
m+p-Xylen
o-Xylen

±33-44%
±29-31%
±25-30%
±29% vid 0,1 mg/kg
±22% vid 0,1 mg/kg
±24% vid 0,1 mg/kg
±25% vid 0,1 mg/kg
±25% vid 0,1 mg/kg

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är
inte ackrediterade.
Rev 2018-06-12
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Utf1
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

H

Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

O

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

V

Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Ankomstdatum 2019-07-15
Utfärdad
2019-07-18

Projekt

ÅF Infrastructure AB
David Rogbeck
Infrastructure
Storgatan 13
582 23 Linköping
Sweden

Saknas

Analys: MS1-JM
Er beteckning

19AF02 djup

Provtagare
Provtagningsdatum

David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

U11626630
Resultat
87.3
2.43
63.2
<0.1
6.51
16.3
32.3
<0.2
11.3
140
18.4
69.1

Er beteckning

19AF06 djup

Provtagare
Provtagningsdatum

David Rogbeck
2019-07-01

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

U11626631
Resultat
80.2
2.11
38.6
<0.1
5.05
12.2
54.1
<0.2
9.63
743
15.0
46.4

ALS Scandinavia AB
Aurorum 10
977 75 Luleå
Sweden

Mätosäkerhet (±)
2.0
0.67
14.4
1.60
3.2
6.9
3.0
29
3.9
13.1

Mätosäkerhet (±)
2.0
0.59
8.9
1.23
2.4
11.5
2.55
152
3.2
8.7

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.lu@alsglobal.com
Tel: + 46 920 28 9900
Fax: + 46 920 28 9940
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Metod
Analys enligt SS 02 81 13-1 Torrsubstansbestämning.

1
2

Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna
TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2.
Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även
om provmängden är begränsad.

ENMU

Godkännare
Enrico Muth

JOGR

Jonna Grundström

H

Utf1
ICP-SFMS

V

Våtkemi

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Carina Olofsson

2020-01-07
Dnr KS.2020.0001

1 (1)

Kommunstyrelsen

Valärende - val av ledamöter till folkhälsorådet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har utsett de tre kommunpolitiskt förtroendevalda till
folkhälsorådet varav en ordförande och en vice ordförande: Ulrika Jeansson (S)
ordförande, Frida Granath (S) vice ordförande och Ritha Andersson (M)
ledamot. Kommunstyrelsen ska även utse övriga ledamöter utifrån förslag från
rådets presidium och koordinator Fredrik Franzén. Utöver de nu föreslagna
ledamöterna ska presidiet tillsammans med koordinator återkomma med förslag
på ytterligare en ledamot som representerar fritidsgården Hörnan.
Kommunens folkhälsoråd ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt
förtroendevalda och högst åtta ledamöter från organisationer och aktörer
verksamma inom folkhälso- och fritidsområdet. Kommunstyrelsen väljer
ordförande och vice ordförande och den tredje förtroendevalda ledamoten.
Ordförande eller vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen. Detta
presidium tillsamman med koordinator föreslår de övriga medlemmarna. Rådet
väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod. (Reglemente för
kommunstyrelsens rådgivande organ och särskilda kommittéer 2019-01-21 § 11)
Förslag till beslut
1. Att för resterande tid av mandatperioden 2019-2022 utse följande
ledamöter till folkhälsorådet:
Sirpa Ekholm Korpen Finspång
Jesper Forsberg Faik Bandy?
Jan Schmidt Torstorps IF
Cecilia Grenestam skolsköterska
Isabell Vikström ungdomscoach skolnärvaroteamet
Rojyar Khalili utbildningsstrateg
Linda Ulriksson verksamhetschef individ- och familjeomsorg

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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Maria Forneman

2020-01-10
Dnr KS.2020.0001

1 (1)

Kommunstyrelsen

Valärende - Entledigande av ledamot samt val av ny
ledamot i Brottsförebyggande rådet
Sammanfattning
Marie Johansson (KD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Kommunstyrelsen har att välja en ny ledamot för uppdraget.
Förslag till beslut
1. Att entlediga Marie Johansson (KD) från sitt uppdrag som ledamot i
Brottsförebyggande rådet
2. Att tacka Marie Johansson för den tid hon haft uppdraget
3. Att utse NN till ny ledamot i Brottsförebyggande rådet

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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Maria Forneman

2020-01-10
Dnr KS.2020.0001

1 (1)

Kommunstyrelsen

Valärende - Entledigande av ordförande samt val av ny
ordförande i kommunala funktionshinderrådet
Sammanfattning
Marie Johansson (KD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordförande
i kommunala funktionshinderrådet.
Kommunstyrelsen har att välja en ny ordförande till kommunala
funktionshinderrådet.
Förslag till beslut
1. Att entlediga Marie Johansson (KD) från sitt uppdrag som ordförande i
kommunala funktionshinderrådet
2. Att tacka Marie Johansson för den tid hon haft uppdraget
3. Att välja NN till ny ordförande i kommunala funktionshinderrådet

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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Diana Jakobsson

2019-10-14
Dnr KS.2019.1025

1 (1)

Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande – wifi/fiberanslutning Arena
Grosvad
Sammanfattning
I strategisk plan 2019 under offentliga miljöer finns investeringsprojekt
wifi/fiberanslutning Arena Grosvad.
Projektet avser att ansluta läktarbyggnaden på Arena Grosvad till fibernätet. Samt
att bygga ett fastighetsnät för verksamheten som finns i byggnaden. Idag sitter
Medleys personal (vaktmästarna) och FAIK:s kanslist i byggnaden.
Kostnad: 69 300 kr exkl. moms.
Projektet avser även anslutningspunkt på utsidan av sporthallen (Aluceum). Så att
man på ett smidigt sätt kan leverera tjänster från en neutral överlämningspunkt på
Arena Grosvads området till både kommunala och externa evenemang.
Kostnad: 37 000 kr exkl. moms.
Förslag till beslut
1. Att sektor ledningsstaben beviljas investeringsmedgivande för wifi
utbyggnad Arena Grosvad och att den finansieras inom
investeringsbudgeten med 106 300 kronor
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för offentliga
miljöer enligt beslut 2019-§18, KS.2018.1309
3. Att sektor ledningsstaben får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt

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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Maria Frisäter

2019-12-23
Dnr KS.2019.1112

1 (1)

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om samråd för vård och omsorg
mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner
Sammanfattning
Syftet med överenskommelsen är att beskriva formerna och strukturerna för samråd
inom vård och omsorg mellan huvudmännen.
Under år 2019 har två behov av justeringar i överenskommelsen om samråd vård
och omsorg uppmärksammats.
Den första justeringen gäller ärendeberedningsprocessen mellan arbetsutskottet för
samråd vård och omsorg och det strategiska samrådet. För att tydliggöra
ansvarsfördelningen föreslås en justering i överenskommelsen om samråd vård och
omsorg, §5 sista meningen: ”beslut som rör fler huvudmän ska, innan det lämnas till
länets kommuner för slutgiltigt beslut, beredas i det strategiska samrådet”.
Förslag till ny lydelse av §5 sista meningen: Beslut som rör flera huvudmän ska skickas till
det strategiska samrådet för information innan ärendet skickas vidare till respektive huvudman för
beredning och beslut.
Den andra justeringen aktualiseras av en administrativ förändring som innebär att
funktionen Länssamordnare har flyttats från Region Östergötland till Linköpings
kommun. Därför föreslås en justering i §11 Ekonomistöd så att ekonomisk
förvaltning är Linköpings kommuns ansvar medan Region Östergötland utser
controller för uppföljning/utvärdering.
För vidare information om samråd vård och omsorg se bifogat sedan tidigare
beslutat ärende: KS.2019.0593 Samråd vård och omsorg 2019-2020

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att godkänna Överenskommelse om samråd vård och omsorg mellan
Region Östergötland och Östergötlands kommuner.

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

179

180

181

Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan Region
Östergötland och Östergötlands kommuner
1. Bakgrund
Enligt samverkansavtalet (kapitel 4.1) om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland mellan
Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner, dnr LiÖ 2014-396, nedan benämnt
samverkansavtalet, som har godkänts av samtliga huvudmän under första halvåret 2014 ska
det finnas samråd.
Enligt samverkansavtalet (kapitel 4.3) är parterna överens om att frågor där regionen har
beslutanderätt och som har betydelse för den lokala utvecklingen ska vara föremål för samråd
inför beslut i regionen. Vidare ska kommunala och regionala frågor som påverkar hela
regionen eller relationen mellan parterna lyftas i samråden.
Parterna är överens om (kapitel 4) att samverkan är synonymt med samarbete och innebär att
några eller alla parter arbetar tillsammans för ett gemensamt mål, eller genomför ett
gemensamt projekt.
2. Syfte med överenskommelsen
Syftet med denna överenskommelse är att utifrån samverkansavtalet beskriva formerna och
strukturerna för samråd inom vård och omsorg mellan huvudmännen.
3. Överenskommelsens giltighet
Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2019 och fram till dess att någon av
huvudmännen påkallar omförhandling av överenskommelsen. Formerna och strukturerna för
samrådet ska utvärderas i slutet av varje mandatperiod vilket också kan föranleda
omförhandling av överenskommelsen.
4. Frågor för samråd och samverkan
Samråd vård och omsorg är ett samråd organiserat som fast forum i enlighet med kapitel 4.1 i
samverkansavtalet. Samrådet omfattar frågor om regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet
samt kommunernas socialtjänst, sjukvårds- eller omsorgsverksamhet när det är till gagn för
individ och/eller samhällsutvecklingen eller när lagstiftningen, nationella satsningar (inkl.
statliga stimulansmedel) och/eller regionala överenskommelser så kräver.
5. Samrådets uppdrag
Samrådet vård och omsorgs uppdrag är att genom gemensam kunskapsuppbyggnad och
dialog, t ex temakonferenser och gemensam uppföljning av verksamheter, ge förutsättningar
för samlat politiskt agerande inom de frågor som samrådet omfattar.
Samrådet ska även bereda ärenden som kräver likalydande beslut av alla huvudmännen i de
frågor som samrådet omfattar. Förslag till beslut (rekommendation) ska i dessa fall lämnas till
länets samtliga kommunstyrelser och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd alternativt till det
strategiska samrådet för vidare beredning.
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Beslut som rör flera huvudmän ska skickas till det strategiska samrådet för information innan
ärendet skickas vidare till respektive huvudman för beredning och beslut.
6. Huvudmännens representation i samrådet
Regionens representation utgörs av hälso- och sjukvårdsnämndens presidium samt presidierna
i behovsstyrningsberedningarna 1 och 4. Totalt 8 representanter. Regionens representanter
utser inom sig en ordförande i samrådet.
Kommunernas representation utgörs av två representanter för Linköpings kommun och två
representanter för Norrköpings kommun. Övriga kommuner i Östergötland har en
representant var för respektive kommun. Totalt 15 representanter. Kommunernas
representanter bör vara väl förankrad inom sakområdet och ha politiska uppdrag i sin
hemkommun i enlighet med detta. Vid långvarig frånvaro av ordinarie representant från
respektive kommun kan en tillfällig ersättare närvara istället. Kommunernas representanter
utser inom sig en vice ordförande i samrådet.
När samrådet gäller frågor om barn och unga och där även kommunernas skolverksamhet
berörs utgörs kommunernas representation av ytterligare en representant från respektive
kommun som bör vara väl förankrad inom skol- och utbildningsområdet.
7. Initiativ till frågor för samråd
Initiativ till frågor, ämnen eller ärenden för samråd kan tas av enskild huvudman genom
huvudmannens representant i samrådet, samrådets arbetsutskott, ledningsgruppen för vård och
omsorg eller det strategiska samrådet. Samrådet kan vid behov besluta att inrätta politiska
arbetsgrupper för beredning av en enskild fråga eller grupp av frågor.
8. Möten för samråd
Samråd vård och omsorg ska ha 4 – 6 möten per år, antalet möten och tid för dessa beslutats
av samrådet på förslag av arbetsutskottet. Mötena ska dokumenteras genom
minnesanteckningar. I samband med dessa möten ska även utrymme ges för
mellankommunalt samråd om kommunernas socialtjänst, omsorgs- eller sjukvårdsverksamhet.
9. Arbetsutskottet för samråd vård och omsorg
Arbetsutskottet för samråd vård och omsorg består av samrådets ordförande, samrådets vice
ordförande, två representanter utsedda av och bland samrådets kommunrepresentanter samt en
representant utsedd av och bland samrådets regionrepresentanter.
Arbetsutskotts uppdrag är att bereda ärenden till samrådet och lämna förslag till dagordning.
Arbetsutskottet kan även på samrådets vägnar ge uppdrag till ledningsgruppen för vård och
omsorg att utarbeta underlag till samrådet inklusive förslag till rekommendationer till
huvudmännen. Arbetsutskottet för samrådet och arbetsutskottet för ledningsgruppen ska
regelbundet ha gemensamma möten för att samordna respektive grupperings arbete.
10. Ledningsgruppen för vård och omsorg
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Ledningsgruppen för vård och omsorg är sakkunnig tjänstemannagrupp för samrådet vård och
omsorg i enlighet med kapitel 4.1 i samverkansavtalet. Ledningsgruppen består av regionens
hälso- och sjukvårdsdirektör, primärvårdschef och närsjukvårdsdirektörer, samt av
kommunernas socialchefer/vård- och omsorgschefer. Till ledningsgruppen kan även andra
tjänstemän från huvudmännen knytas.
Ledningsgruppens uppdrag är att vara tjänstemannastöd för samrådet, dess arbetsutskott och
övriga politiska arbetsgrupper samt fungera som tjänstemansamråd vid verkställandet av
huvudmännens gemensamma beslut inom vård och omsorgsområdet, t ex genomförandet av
gemensamma utredningsuppdrag. Ledningsgruppen ska även gemensamt planera, leda och
samordna vård och omsorg för gemensamma målgrupper och andra viktiga
utvecklingsområden av gemensamt intresse. Ledningsgruppens uppdragsgivare är respektive
huvudman.
Ledningsgruppen kan vid behov tillsätta styrgrupper, arbetsgrupper och utvecklingsledare på
tjänstemannanivå för att kunna verkställa sitt uppdrag. Alla andra samrådsgrupper på
tjänstemannanivå inom vård- och omsorgsområdet arbetar på ledningsgruppens uppdrag.
Regionen har, i enlighet med samverkansavtalet kapitel 4, ett särskilt ansvar för att det finns
ett administrativt stöd för samverkan inom vård- och omsorgsområdet i form av
sekretariatsfunktion. Till sekretariatet ska även tjänstemannastödet för det mellankommunala
samrådet om kommunernas socialtjänst, omsorgs- eller sjukvårdsverksamhet knytas.
11. Ekonomistöd
Linköpings kommun ansvarar för förvaltningen av gemensamma medel för
samverkansprojekt, t ex nationella stimulansmedel. Linköpings kommun åtar sig att inrätta en
särskild organisationsenhet för detta ändamål för att särskilja och tydliggöra redovisningen.
Även gemensamma medel inom andra samråd kan förvaltas av denna produktionsenhet.
Region Östergötland åtar sig att utse särskild controller för uppföljning/utvärdering av hur
medlen används. Beslut angående disponering/fördelning av dessa medel tas av
ledningsgruppen för vård och omsorg.
12. Arkivfunktion
Regionen ska fungera som arkivmyndighet när det gäller samrådets handlingar/dokument.
13. Tidigare överenskommelse
Denna överenskommelse ersätter motsvarande och tidigare gjord överenskommelse mellan
huvudmännen som har gällt från den 1 januari 2015. Samrådet för vård och omsorg har
övertagit alla de uppdrag och frågor som fram till och med 2014 hanterades av Läns-SLAKO.
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Kommunstyrelsen

Ansökan medel ur digitaliseringspott till läkemedelsrobot
Sammanfattning
I morgondagens hälso- och sjukvård är insatserna en blandning av digitalt och
fysiskt – men i integrerade processer. Detta för att erbjuda självservice för dem som
kan och vill men också för att göra tjänsterna mer personcentrerade – hur jag vill,
när jag vill, var jag vill. Dessutom behöver vi möta de demografiska utmaningarna
och tänka ”digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”.
För att nå målen i strategiska planen behöver vi ta tillvara och implementera
digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra verksamheter som
kan digitaliseras. Vi behöver också arbeta mot målet om god hälsa och
välbefinnande och då utgå från vad brukaren vill ha för stöd och hur den vill ha
våra insatser utförda.
Sektor vård och omsorg har identifierat att del av läkemedelshanteringsprocessen
kan automatiseras med hjälp av en läkemedelsrobot.
En läkemedelsrobot kan beskrivas som en automatisk läkemedelsautomat där
brukaren blir påmind och själv hämtar ut sin medicin vid ordinerade tider vilket då
ersätter ett fysiskt besök från hemtjänst. Hos brukare med medicin flera gånger om
dagen sparar det in många besök under en månad och öppnar upp möjligheten att
använda tiden hos brukare där det behövs bättre. Det ger också brukaren en
möjlighet att leva självständigt och inte vara beroende av hemtjänst.
Användandet av en läkemedelsrobot passar självklart inte alla brukare och en
bedömning av lämplighet görs alltid av sjuksköterska i samråd med
omvårdnadspersonal och brukaren. Likaså följs användandet upp för att säkerställa
patientsäkerheten. Läkemedelsroboten går att kontrollera på distans och har
exempelvis funktioner som larmar om medicin inte tas vid rätt tid eller om något fel
uppstår.
I exempel från andra kommuner har man kunnat visa på att införandet av
läkemedelsrobotar gett både ekonomiska vinster och nöjda brukare.
Upplägg
För att kunna genomföra ovan beskrivna införande av läkemedelsrobotar så
behöver hyreskostnaden för läkemedelsrobotarna täckas under första året och en
deltidstjänst omfattande 20 % avsättas under år 2020. Tiden skulle läggas på utsedd
sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal för att lära sig system, implementera
arbetssätt och tillsammans med leverantören utbilda berörda medarbetare.
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Målet är att införa användandet av 10 stycken läkemedelsrobotar hos brukare med
insatser från utvalda pilotenheter inom hemtjänsten under 2020 för att sedan föra
arbetssätt och användandet vidare till övriga hemtjänstenheter.
Ansökan
Sektor vård och omsorg ansöker om 300 000 kronor i utvecklingsmedel för att
täcka hyreskostnaden för 10 stycken läkemedelsrobotar.
För implementering ansöker även sektor vård och omsorg 110 000 kronor avseende
20 % sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal under 2020.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 730 000 kronor. Vid
beviljande av ovan sökta summa (410 000 kronor) finns 1 320 000 kronor kvar.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1 Att bevilja sektor vård och omsorg digitaliseringsmedel för införandet av
läkemedelsrobotar under år 2020
2 Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med summan
410 000 kr
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - förändrade
prioriteringsgrunder för att få särskilt boende
Sammanfattning
Ett medborgarförslag avseende förändrade prioriteringsgrunder för särskilt boende
har inkommit från Susanne Wastesson. Förslagsställaren föreslår att personer som
befinner sig på korttidsboende skulle gå före personer i ordinärt boende i kön till att
få lägenhet i särskilt boende. Förslaget har kommunicerats med förslagsställaren via
telefon och e-post.
Förslagsställaren vill till det ursprungliga förslaget tillägga den sociala aspekten.
Förslagsställaren menar att då korttidsplats kan komma att erbjudas på annan ort än
hemorten kan det innebära svårigheter för den enskilde att upprätthålla ett socialt
umgänge. Vidare menar förslagsställaren att eftersom korttidsvistelsen kan bli
månadslång i väntan på plats på särskilt boende kan konsekvensen bli social
isolering. Förslagsställaren menar att bo i ett tillfälligt korttidsrum under en längre
period inte är bra ur något perspektiv.
Ett beslut om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska enligt
16 kapitlet 3 § SoL gälla omedelbart. Beslut om särskilt boende är ett sådant beslut
som omfattas av dessa bestämmelser.
Vi har nu en boendesituation i Finspångs kommun som innebär att de personer
som fått beslut om särskilt boende hamnar i kö för en ledig boendeplats. Denna kö
sorteras i ordningen efter när man fått sitt beslut om särskilt boende. I vissa fall kan
andra faktorer av betydande vikt behöva vägas in.
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tillsynsansvaret för kommunernas
socialtjänst. En av de uppgifter kommunen är skyldig att rapportera till IVO är
biståndsbeslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. För dessa ärenden kan
IVO ålägga kommunen en särskild avgift.
Både det faktum att beslutet om särskilt boende ska gälla omedelbart och
rapporteringsskyldigheten till IVO gör att den ovan nämnda sorteringen i kön är
nödvändig.
Utifrån ovanstående finns inget lagstöd i att sortera kön på så vis att de som finns
på korttidsboende skulle gå före. Ytterligare en aspekt är att de personer som vistas
på korttidsboende har en vård och omsorg som är likvärdig den som erbjuds på
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särskilt boende medan det är svårare att tillgodose samma omfattning av vård och
omsorg för de som väntar i ordinärt boende.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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Kommunstyrelsen

Anläggande av kommunal hundpark
Sammanfattning
Under åren har det inkommit ett flertal förslag angående anläggning av en
kommunal hundpark. Kommunfullmäktige tog 2018 ett principbeslut att
kommunen kan anlägga en hundpark ifall en förening blir motpart och tar hand om
den regelbundna tillsynen.
Efter detta principbeslut har möten hållits med intresserade privatpersoner för att
diskutera upplägg och placering. Vid ett möte 2019-10-21 framkom det att
kommunen kan acceptera att en intresseförening blir motpart. Vid mötet lade
kommunen även fram fyra förslag för placering av hundparken varav två förslag
bedömdes som mest intressanta av de närvarande hundägarna. Ett platsbesök
gjordes vid de intressantaste områdena, söder om Grosvad och vid Gron. Bland de
hundägare som har gjort sin röst hörd så är Grosvad det populäraste alternativet.
Förvaltningen anser således att det finns två förslag för placering av hundparken att
ta ställning till, söder om Grosvadsområdet och intill badplatsen vid Gron. Se bilaga
1 för förslag på utformning, bilder samt för och nackdelar för de båda platserna.
Kostnadsberäkningar har tagits fram för de olika platserna, i beräkningarna ingår
exempelvis stängsel, hundlatrin och informationsskylt. Gällande förslaget vid
Grosvad ingår även en bänk samt skydd (mindre stängsel) för vissa större träd, total
kostnad beräknas till 130 000 kronor. Vid Gron ingår en viss slyröjning, total
kostnad beräknas till 160 000 kronor. Den årliga drifts- och underhållskostnaden
beräknas till 3 000 kronor per år.
Sektor samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt beslut
2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av kommunal hundpark. Projektet finns
inte beslutat i investeringsplan för 2019-2021 men finansiering önskas ur medel till
förfogande för Offentliga miljöer som för närvarande uppgår till 11 043 tkr.
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Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta om anläggning av en
hundpark i området söder om Grosvad.
2. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för
anläggande av kommunal hundpark med 130 000 kronor.
3. Förvaltningen föreslår att finansieringen sker inom ramen för Offentliga
miljöer enligt beslut 2019-§ 18, KS.2048.1309.
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Bilaga 1. Anläggande av kommunal hundpark - Förslag på placering

Grosvadsvägen

Grosvad

Östermalmsvägen

Karta 1. Ungefärlig placering av eventuell hundpark markerad med vit linje.

Fördelar
•
•
•
•
•
•
•

På platsen finns både kuperade delar och sådana
som är mer plana.
Det finns träd och stenar i olika storlekar.
Vegetationen är sparsmakad och skötselbehovet
bedöms som litet.
Belysning finns i närheten från vägarna samt
gång- och cykelväg.
Det är nära till parkering och Arena Grosvad.
Då detta förslag ligger på en kulle är
markförhållandena relativt torra.
Fördel med närheten till Arena Grosvad och dess
utbud.

Nackdelar
•

Vissa av träden är grova ekar och dessa
kommer att behöva skyddas med ett
mindre staket kring träden.
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Gron

Grusparkering

Karta 2. Ungefärlig placering av eventuell hundpark markerad med vit linje.

Fördelar
•
•
•
•
•

På platsen finns kuperade delar och sådana
som är relativt plana.
Det finns ett flertal träd.
Nära till gång- och cykelväg.
Det är nära till en grusparkering intill
Gronvägen.
Finns tillgång till torrtoalett.

Nackdelar
•
•
•

Åtminstone en initial skötselåtgärd behövs för
att röja bort mindre sly.
Under den mörka delen av året kan området
bli mörkt på grund av att den belysning som
finns kommer från Gronvägen.
Området är blötare än området vid Grosvad.
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - belysning vid gång- och
cykelväg vid Sundsvägen/Oxhagsvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Leif Johannesson som önskar att
belysning sätts upp längs gång- och cykelvägen i anslutning till den nyanlagda
lekytan vid Högklints förskola vid korsningen Sundsvägen/Oxhagsvägen. Idag
saknas belysning på en kortare sträcka där den befintliga gång- och cykelvägen
avviker från Sundsvägen och sneddar mot Oxhagsvägen, i utkanten av ett
skogsområde.
Kontakt har tagits med Leif Johansson som då berättade att det bland annat är
många äldre som bor i området och besväras av att det saknas belysning och
upplever det otryggt att passera längs det mörka partiet och hoppas att
belysningsarmaturer monteras inom kort.
Kommunen genomför kontinuerligt åtgärder för ökad säkerhet och trygghet i den
offentliga miljön. Utöver anläggande av nya gång- och cykelvägar inklusive
belysning, slyröjning och andra driftåtgärder genomförs även andra mindre
åtgärder såsom exempelvis uppsättande av kompletterande belysning. Åtgärden
som i medborgarförslaget anges är en åtgärd som kommunen tidigare har
identifierat som en brist och är inplanerad att ske under år 2019.
Med anledning av ovanstående är anläggandet av kompletterande belysning på
den aktuella sträckan redan påbörjad och beräknas färdigställas vintern 2019.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att
besluta
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
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Utvecklingsmedel för digitalisering - Moderniserad
användarmiljö i socialtjänstens användarsystem,
effektivisering genom digitalisering samt
medborgartjänster inom socialtjänsten
Sammanfattning
I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en pågående
process för att möta samhällsutvecklingen. Genom digitala verktyg kan
verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och
annat kvalificerat arbete för en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. I
Strategisk plan 2020-2022 finns målen att Finspångs kommun ska ha en hållbar
social utveckling liksom vara en attraktiv arbetsgivare vilka båda kan förbättras med
hjälp av moderniserad användarmiljö i socialtjänstens verksamhetssystem,
effektivisering genom digitala tillval samt satsning på medborgartjänster inom
individ- och familjeomsorgen.
Syfte
Individ- och familjeomsorgen har behov av att förnya sitt verksamhetssystem.
Nuvarande system Procapita som tillhandahålls av företaget Tieto är av äldre
karaktär och uppdateras inte längre i samma omfattning av leverantören. De har
istället utvecklat en ny version av sitt verksamhetssystem, Lifecare, som på ett bättre
sätt möter de behov av digitala verktyg som samhällsutvecklingen kräver. Lifecare
effektiviserar handläggning genom enklare flöden, modernare gränssnitt och färre
klick.
Lifecare möjliggör också andra typer av tillval som genom digitalisering
effektiviserar den administrativa handläggningen. Genom effektivare
statistikhämtning, enklare processer för beslutsfattning med mera så kan klienter
och brukare få ett bättre stöd från sina handläggare som behöver lägga mindre tid
på administrativt arbete.
Lifecare ger också klient och handläggare möjligheten att på ett säkert sätt
kommunicera med varandra via verksamhetssystemet och det går att få smsnotifikationer när man har fått ett nytt meddelande. Konversationer går också att
journalföra direkt i verksamhetssystemet vilket effektiviserar handläggningen De
kan dela dokument med varandra så som utredningar, påskrivna vårdplaner och
underlag för biståndsbeslut vilket gör att klienter kan ta del av sina beslut och
utredningar direkt. Det möjliggör också att klienter kan söka försörjningsstöd
genom medborgartjänster på kommunens hemsida. Det förkortar
handläggningsprocessen och klienten behöver inte vänta lika länge på att få sitt
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bistånd då ansökan landar in i systemet med en automatisk beräkning vilket
underlättar för handläggarna som får mer korrekta ansökningar och slipper att föra
in dem i systemet manuellt.
Finspångs kommun har en obegränsad nyttjanderätt till Procapita/Lifecare.
Äganderätten till IT-systemet Procapita/Lifecare innehas av Tieto Sweden
Helthcare & Welfare AB och underhåll, support och vidareutveckling kan endast
tillhandahållas av dem då det som anskaffas skyddas av ensamrätt. Meddelande om
frivillig förhandsinsyn är publicerat enligt Lagen om offentlig upphandling.
Upplägg:
Sektor social omsorg avser att under 2020 ingå avtal med Tieto för att köpa in nya
moduler för handläggning, medborgartjänster som gäller ekonomiskt bistånd och
meddelanden samt ett antal ytterligare tillval som kommer att effektivisera
handläggningen. Sektor social omsorg ansöker om utvecklingsmedel för nya
flödesmoduler, tillval och medborgartjänster samt införandepaket. Den totala
inköps- och införandekostnaden blir 829 000 kr.
Vad gäller den ökade underhållskostnaden som detta medför kommer den
finansieras inom sektorns budgetram. Idag betalar sektorn cirka 325 000 kr/år i
underhåll. Den nya kostnaden efter övergången blir cirka 780 000 kr/år för sektorn.
Utvecklingsmedel för digitalisering
I dagsläget finns 1 730 000 kr av medel för digitalisering kvar.
Ansökan
Sektor social omsorg ansöker om utvecklingsmedel för nya flödesmoduler, tillval
och medborgartjänster samt införandepaket då sektorn ser det som digitala
lösningar som kommer att effektivisera handläggning och på olika sätt bidrar till
digitalisering för medborgarna. Det går också att se delar av detta som investeringar.
Den totala kostnaden för inköp och införande blir 829 000 kr, se specifikation
nedan:
357 500 kr för inköp av nya handläggningsflöden
123 000 kr för införande av nya handläggningsflöden
165 500 kr för inköp av medborgartjänster
57 000 kr för införande av medborgartjänster
126 000 kr för inköp av nya tillval
Totalt 829 000 kr
Sektor social omsorg ger tre alternativa beslutsförslag till Kommunstyrelsen.
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1. Att bevilja sektor social omsorgs satsning på 829 000 kr med
utvecklingsmedel för digitalisering.
2. Att bevilja sektor social omsorg utvecklingsmedel för inköp av nya flöden,
inköp och införandekostnad samt inköp av tillval om 706 000 kr med
motiveringen att man ser satsningen som en större del digital satsning än
investering.
3. Att bevilja sektor social omsorg utvecklingsmedel för inköp och
införandekostnad samt inköp av tillval om 348 500 kr med motiveringen att
man ser satsningen som en mindre del digital satsning och större del
investering.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1 Att finansiera sektor social omsorgs digitaliseringssatsning genom
moderniserad användarmiljö i socialtjänstens verksamhetssystem
2 Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för
digitalisering.
3 Att bevilja sektor social omsorg digitaliseringsmedel enligt alternativ 1, 2
eller 3.
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Kommunstyrelsen

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och
utveckling av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg
och social omsorg
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-22, § 62 att ge omsorgsberedningen
uppdrag om kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd inom
äldreomsorg och social omsorg.
Kartläggning av befintligt anhörigstöd har skett genom enkätundersökningar,
medborgardialog och samtalsintervju. En omvärldsbevakning kring anhörigstöd
har även gjorts i närliggande kommuner.
Utifrån kartläggningens resultat har omsorgsberedningen kommit fram till
följande utvecklingsområden;


Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social
omsorg. Detta skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare
anhörigsamordnare med relevant kompetens. Det ska genom ett
gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och tillgängligt för anhöriga att
få hjälp, stöd och vägledning.



Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver
förbättras. Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete
behöver ske så att den når ut till berörda i så tidigt skede som möjligt



En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare
behöver tas fram



Möjligheter till samverkan med Norrköpings Anhörig- och
kunskapscenter bör ses över

Juridiska och ekonomiska konsekvenser
Sektorerna ser inte att förslagen skulle innebära några juridiska konsekvenser.
Bestämmelse om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) och
omsorgsberedningens förslag går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter.

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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Den ambitionshöjning som föreslås av omsorgsberedningen genererar dock
ökade kostnader för verksamheterna. Att utöka anhörigstödet med ytterligare en
anhörigsamordnare, 100% tjänstgöring, skulle generera en ökad kostnad om ca
600 000 kr på årsbasis.
Övriga utvecklingsområden bedöms kunna verkställas genom förändrade
arbetssätt inom sektorerna.
Omsorgsberedningens förslag är detaljerade och preciserade i både vilka
ambitioner som ska uppnås samt hur de skall utföras. Sektorerna ser med fördel
att verksamheterna själva få arbeta med verkställighet om hur de
ambitionshöjande insatserna ska utföras.

Förslag till beslut
Sektor vård och omsorg och sektor social omsorg föreslår kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun
2. Att sektorerna får i uppdrag att utveckla hur ambitionshöjningen ska
verkställas.
3. Att sektorerna tilldelas medel i budget med 600 000 kr för utveckling av
anhörigstödet.
4. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd
förklaras avslutat.

200

Anhörigstöd
Kartläggning och utveckling av befintligt
anhörigstöd inom äldreomsorgen och
social omsorg

Datum: 2019-11-15
Ärendenummer: KS 2019.0436
Versionsnummer: 1

201

Anhörigstöd

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

202

Innehåll
Sammanfattning

2

Samtal med anhörigsamordnare 7

Begreppsförklaring

3

Samtal med Anhörigföreningen

Bakgrund

3

Studiebesök Norrköpings

3

kommun

7

Besök från Motala kommun

8

Socialtjänstlagen
Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade

3

Medborgardialog genom

Stöd till anhöriga –
Socialstyrelsen

4
4

Anhörigföreningen

5

Uppdraget
Syfte och mål
Metod

5
5
6

Enkäter

6

Omvärldsbevakning

6

Fokusgrupp

6

Samtalsintervju

7

Enkät till medarbetare
Enkät till anhöriga

Resultat

fokusgrupp

8

Enkäter resultat

9

Enkät till medarbetare inom
äldreomsorg, LSS/socialpsykiatri
och personlig assistens
9
Sammanfattning av övriga
synpunkter i enkäten - medarbetare
10
Enkät till anhöriga med närstående
inom äldreomsorg,
LSS/socialpsykiatri och personlig
assistens
11
Sammanfattning av övriga
synpunkter i enkäten – anhöriga 12

Befintligt anhörigstöd i Finspångs
Kommun

7

6
6

Utveckling av anhörigstöd i

7

Finspångs kommun

13

Referenser

14

I
203

ANHÖRIGSTÖD

Sammanfattning
I Socialtjänstlagen regleras sedan juli 2009 anhörigstödet i 5 kap. 10 §. Som stöd för
tillämpning av lagen har Socialstyrelsen publicerat en publikation som vägledning till
kommunerna i det arbetet.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som bygger på 10
specificerade insatser. Av dessa 10 insatser finns två som är direkt kopplade till anhörigstöd.
Dessa är avlösarservice och korttidsvistelse.
Befintligt anhörigstöd i Finspångs kommun finns främst inom äldreomsorgen. Där finns ett
anhörigcenter som är en öppen verksamhet. Därutöver erbjuds anhörigstöd genom
behandlingsteamet och familjeteamets verksamheter. Stöd till anhöriga sker också genom
biståndsbedömda insatser, så som avgiftsfri avlösning. Det finns också en aktiv
anhörigförening som drivs av volontärer.
Omsorgsberedningens uppdrag var att kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg
och LSS. Syfte och mål med kartläggningen var att den ska visa på vilka behov som finns av
stöd och om det bör förändras.
Metoder som använts för beredningens uppdrag var enkäter, omvärldsbevakning,
fokusgrupper och samtalsintervju.
I resultatet framkommer att stödet till anhöriga som har närstående inom sektor social omsorg
inte är lika bra utbyggt som när det gäller anhöriga med närstående inom sektor Vård och
omsorg.
I andra närliggande kommuner har man inte begränsat sitt anhörigcenter till specifik målgrupp
utan erbjuder stöd till alla som hjälper och stödjer någon i sin närhet som drabbats av en
långvarig sjukdom, har en funktionsnedsättning eller som på grund av ålder behöver omsorg,
hjälp och stöd. Här finns också tydliga uppdrag för verksamheterna.
I enkätsvaren kan utläsas att nästan hälften av medarbetarna inte vet vart de ska hänvisa
anhöriga som efterfrågar stöd. Det stöd till anhöriga som medarbetare skulle vilja se mer av är
främst information. Även anhöriga efterfrågar mer information men också mer individuellt
stöd.
De huvudsakliga utvecklingsområden beredningen identifierat är att utöka befintligt
anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social omsorg samt att det ska vara enkelt
för anhöriga att få hjälp och stöd. Informationen om det anhörigstöd som finns behöver
förbättras och nya vägar behöver etableras för att sprida den.
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Begreppsförklaring
I nedanstående översikt finns en förklaring till de begrepp som förekommer i rapporten.
Begrepp

Förklaring

SoL

Vedertagen förkortning till
Socialtjänstlag (2001:453)

LSS

Vedertagen förkortning till
Lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade

Närstående

En person som den enskilde anser sig ha en
nära relation till.

Anhörig

En person som vårdar eller stödjer en
närstående.

Anhörigkonsulent/Anhörigsamordnare/
Anhörigombud

Arbetar med att utveckla, informera om och
erbjuda olika former av direkt stöd till
anhöriga.

Bakgrund
Socialtjänstlagen
Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen som anger att
”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.
Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att
minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Anhöriga till personer som har insatser enligt LSS, lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade omfattas även av vad som sägs i socialtjänstlagen gällande
anhörigstöd. LSS är en rättighetslag som bygger på tio specificerade insatser som den
enskilde kan ha rätt till. En förutsättning är att den enskilde uppfyller de kriterier som lagen
anger för rätten till insatser.
Av LSS lagstiftningens tio insatser finns två insatser som är direkt kopplade till anhörigstöd.
Dessa är avlösarservice 9§5 och korttidsvistelse 9§6. Avlösarservice gör det möjligt för
anhöriga att utföra aktiviteter utanför hemmet. Korttidsvistelse innebär att den närstående
vistas utanför hemmet kortare perioder, antingen i ett korttidsboende eller hos en stödfamilj
för att avlasta anhöriga men även att den närstående ska få miljöombyte och tid för rekreation.

3
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Stöd till anhöriga – Socialstyrelsen
Som stöd för tillämpning av bestämmelsen publicerade Socialstyrelsen ”Stöd till anhöriga –
Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen”. I publikationen
delas ansvaret för stöd till anhöriga upp på olika nivåer i organisationen, vilket är följande;
•
•
•

På förvaltningsnivå handlar ansvaret om att följa gällande lagar samt avsätta
tillräckliga resurser
Chefer och ledare har ansvar för utveckling av formen för stödet men också för
uppföljning och samverkan
Alla som möter en anhörig i sitt dagliga arbete ansvarar för att uppmärksamma dem,
se deras behov och att ge stöd

Stödet till anhöriga kan se olika ut. Det kan vara direkt stöd, i form av insatser riktade till den
anhörige, eller indirekt stöd då insatsen riktas till den närstående för att underlätta för den
anhörige.
De direkta insatserna kan vara biståndsbedömda insatser som beviljas till den anhörige så som
praktisk hjälp i hemmet, socialt stöd eller samordning av insatser. Det kan också handla om
enskilda samtal, samtal i grupp eller generella serviceinsatser så som rådgivning och
information.
De indirekta insatserna beviljas till den närstående och kan bestå av ledsagning, avlösning i
hemmet, hemtjänst eller dagverksamhet. Kännetecken för att stödet till anhöriga ska anses bra
är att det är individualiserat, flexibelt och håller hög kvalitet.

Befintligt anhörigstöd i Finspångs Kommun
Finspångs kommun har ett anhörigcenter beläget i centrum. Där kan anhöriga få råd och stöd
av anhörigsamordnare. Den nuvarande organisationen har funnits i ungefär tre år. Inriktningen
på anhörigstödet gäller främst för dem som har närstående inom äldreomsorgen. Alla som har
fyllt 75 år kallas till ett informationsmöte där anhörigsamordnaren berättar om vilket
anhörigstöd som kommunen kan erbjuda. Anhöriga erbjuds individuella samtal eller
gruppsamtal. Anhöriga som har närstående med demens har en egen samtalsgrupp.
Anhöriga som behöver kan få avlösning i hemmet efter beslut av biståndshandläggare. De
som bor i tätorten kan beviljas 10 timmar per månad och boende i ytterområden 15 timmar.
Avlösningen ska beställas en vecka i förväg. Om den anhörige behöver akut avlösning brukar
det kunna ordnas. Det är personal inom hemtjänsten som ansvarar för avlösningen.
Till anhörigsamordnarens arbetsuppgifter hör även att ansvara för frivilligarbetarna,
volontärerna, som arbetar som sjukhusvärdar, ledsagare vid sjukresor eller att ansvara för de
träffpunkter som finns i kommunen. Idag finns ca 30 volontärer. Volontärernas arbetsinsats är
gratis och de får själva ingen ekonomisk ersättning. Det finns två träffpunkter inom
centralorten som de ansvarar för.
Anhörigsamordnaren är även ansvarig för den seniordag som kommunen anordnar
tillsammans med pensionärsorganisationer vartannat år. Information och föreläsningar om
olika frågor varvas med lättsam underhållning.
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Det finns ett länsnätverk för anhörigkonsulenter i Östergötland, som träffas några gånger per
år. Några av de minsta kommunerna i Östergötland saknar anhörigkonsulenter och är inte
representerade vid träffarna.
Finspång har samarbete med Åtvidaberg, Valdemarsvik och Söderköpings kommun vad gäller
anhörigstöd.
Det finns även ett nationellt nätverk där alla regioner är representerade och som anordnar
utbildningar.
Det finns en broschyr som berättar om vilket anhörigstöd som finns. Den finns på svenska och
finska.
I anhörigcenters lokaler arbetar även två äldrelotsar, som kan vägleda främst äldre samt
anhöriga om vart de kan vända sig för att få rätt vård. De ansvarar även för kommunens
larmtjänst, nyckelfri hemtjänst samt förmedlar så kallade fixartjänster.
Utöver det anhörigstöd som bedrivs på anhörigcenter erbjuder Finspångs kommun
anhörigstöd via behandlingsteamet med fokus på anhöriga till personer med
beroendeproblematik. Anhörigstöd erbjuds även via familjeteamets barngrupp Solkatten som
riktar sig till barn och ungdomar som lever med krångel i familjen.

Anhörigföreningen
Det finns en anhörigförening i Finspång. Föreningen leds av volontärer och vänder sig främst
till anhöriga med närstående inom äldreomsorgen. Den nuvarande anhörigföreningen har
funnits i tre år och har cirka 80 medlemmar.
Som andra föreningar får anhörigföreningen föreningsbidrag från Finspångs kommun.
Varannan onsdag anordnar anhörigföreningen caféträff i anhörigcentrets lokaler.
Anhörigföreningen ansvarar för sittgympa en dag i veckan. För övrigt finns det ingen direkt
koppling mellan anhörigföreningen och det anhörigstöd som kommunen ansvarar för.
Anhörigföreningen anordnar medlemsmöten samt även en del resor. Många fortsätter att vara
med i föreningen även då den närstående har gått bort.

Uppdraget
Beredningen ska kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg och
LSS.

Syfte och mål
Syfte och mål med kartläggningen är att den ska visa på vilka behov som finns av stöd och
om det bör förändras. Kartläggningen ska också belysa om kommunikationen kring
möjligheter till anhörigstöd behöver utvecklas.

5
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Metod
För att på bästa sätt kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg och LSS har
omsorgsberedningen valt en variation av olika metoder för att få fram ett resultat. De metoder
som använts är enkäter, omvärldsbevakning, fokusgrupp och intervju.

Enkäter
Enkäter har skickats ut till medarbetare inom kommunens äldreomsorg och LSS
boendeenheter och personlig assistans. Totalt har 171 medarbetare svarat på enkäten. Enkäter
har även skickats ut till anhöriga inom LSS boendeenheter och personlig assistans samt delats
ut vid kommunens anhörigcenter. Totalt har 69 anhöriga svarat på enkäten.
Enkäterna innehåller följande frågeställningar;
Enkät till medarbetare
1) Inom vilket verksamhetsområde arbetar du?
2) Vet du vart du ska hänvisa anhöriga som efterfrågar anhörigstöd?
3) Vilket stöd till anhöriga skulle du vilja se mer av?
- Indirekt stöd
- Generella serviceinsatser
- Samtal med anhöriga
- Information
- Annat
4) Har du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd?
Enkät till anhöriga
1) Inom vilket område får din närstående stöd?
2) Vet du vart du ska vända dig för att få stöd som anhörig?
3) Vilket stöd skulle du som anhörig vilja se mer av?
- Indirekt stöd
- Generella serviceinsatser
- Samtal med anhöriga
- Information
- Annat
4) Har du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd?

Omvärldsbevakning
Omsorgsberedningen har omvärldsbevakat genom att dels göra ett studiebesök hos Anhörigoch kunskapscenter i Norrköping, dels genom att bjuda in en av Motala kommuns
anhörigkonsulenter till Finspång. Detta för att få en inblick i hur de olika kommunerna arbetar
med anhörigstöd.

Fokusgrupp
För att försöka fånga upp Finspångs medborgares syn på anhörigstöd genomfördes en
fokusgrupp med syfte att föra en medborgardialog. Erbjudande om att delta i fokusgruppen
gick ut via sociala medier samt via Finspångs kommuns hemsida. Medborgare uppmanades
6
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att anmäla sitt intresse. Kommunens anhörigförening fick även erbjudande om att delta i
fokusgruppen. Totalt medverkade fem medborgare samt delar av omsorgsberedningen.

Samtalsintervju
Samtalsintervju har genomförts dels med Finspångs kommuns anhörigsamordnare dels med
delar av styrelsen i anhörigföreningen.

Resultat
Samtal med anhörigsamordnare
Finspångs kommuns anhörigsamordnare har sin organisatoriska tillhörighet i sektor Vård och
omsorg. Stödet till anhöriga som har närstående inom sektor Social omsorg är inte lika bra
utbyggt som när det gäller anhöriga med närstående inom sektor Vård och omsorg. Ibland får
anhörigsamordnaren frågor som gäller den förstnämnda gruppen och försöker då besvara
dessa frågor.
Anhörigsamordnaren skulle gärna se att hon hade en kollega inom sektor Social omsorg som
arbetade med anhörigstöd. Det skulle underlätta om hon hade någon att samarbeta med. Då
skulle det också vara enklare att anordna tematräffar och utbildningar.
Anhörigsamordnaren tycker även att hennes arbetsuppgifter blivit mer komplexa eftersom allt
fler äldre med stora vårdbehov vårdas hemma.
Norrköpings kommun satsar mer på anhörigstöd och har anhörigkonsulter med ansvar för
olika grupper, som demens, missbruk etcetera. Enligt anhörigsamordnaren ligger även Motala
i framkant vad gäller anhörigstöd. Anhörigsamordnaren skulle gärna se ett ökat samarbete
med framför allt Norrköpings kommun.
Anhörigsamordnaren upplever att det ibland kan vara svårt att få ut information.

Samtal med Anhörigföreningen
Vid samtal med några i styrelsen för Anhörigföreningen i Finspång framkom viss kritik mot
kommunens anhörigstöd.
Fram till 2015 fanns ett anhörigteam bestående av tre personer, som ansvarade för allt arbete
med avlösning till anhöriga. De kunde bistå med avlösning med kort varsel. Nu måste
avlösning beställas en vecka i förväg. De framförde även synpunkten att avlösningen var mer
flexibel och personlig när den sköttes av en liten grupp som hade det som sin huvudsakliga
arbetsuppgift.

Studiebesök Norrköpings kommun
Ett studiebesök genomfördes på Anhörig- och kunskapscenter i Norrköping. De har totalt 10
personer anställda med olika kompetens och bakgrund som erbjuder olika former av
anhörigstöd, såsom samtalsgrupper, individuella samtal och informationsspridning om vilket
stöd som kan erbjudas. Anhörig- och kunskapscenter ombesörjer anhörigstöd till samtliga
målgrupper som har behov av stöd till anhöriga.
Nytt inom deras verksamhetsområde är att de tillsatt en anhörigstödjare som riktar sig till
barn. I arbetet med samtalsgrupper och individuella samtal görs tydliga tidsramar upp för hur
många träffar som ska genomföras, innehåll och fokus. Detta för att komma framåt i stödet
7
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samt tydliggöra förväntningar. Det förekommer att när en samtalsgrupp avslutas med
anhörigstödjare vill medlemmarna fortsätta att träffas. De bildar då en självstödjande grupp
och har möjlighet att nyttja Anhörig- och kunskapscenters lokaler. Detta visar på att de har en
flexibel organisation för att tillgodose anhörigas behov av stöd.
Under studiebesöket berättar anhörigstödjarna att det är svårt att få ut information om deras
verksamhet. De arbetar mycket med att sprida information om vad de kan erbjuda, bland
annat genom att besöka olika företag för att presenterat sin verksamhet. De lyfter också att det
ibland är svårt med samverkan med Regionen. Anhörigstödjarna ser en fördel i att samarbeta
över kommungränserna. De är öppna för samverkan med Finspångs kommun i olika delar
gällande anhörigstödet.

Besök från Motala kommun
I Motala kommun arbetar 2,75 årsarbetare som anhörigkonsulenter på ett anhörigcenter. Deras
målgrupp är anhöriga från 18 år det vill säga, alla som hjälper och stödjer någon i sin närhet
som drabbats av en långvarig sjukdom, har en funktionsnedsättning eller som på grund av
ålder behöver omsorg, hjälp och stöd.
Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda samtal, hembesök, samtalsgrupper och temakvällar.
De ger också kunskap och information och hjälper till med vägledning.
Anhörigkonsulenternas mål är att det ska vara enkelt att nå dem. De för inga journaler och har
tystnadsplikt. Deras tjänster är kostnadsfria. Förutom stöd till anhöriga samverkar de med
andra aktörer och erbjuder utbildning och handledning till personal.
När Motala kommun startade upp sitt anhörigcenter tog ledningen fram en
uppdragsbeskrivning för verksamheten. Där beskrevs anhörigcentrets uppdrag, vilken budget
som var tilldelad och hur organisationen skulle se ut. Anhörigkonsulenterna fick en tydlig
tjänstebeskrivning. Därefter fick berörda utbildning och kompetensutveckling, man gjorde en
kartläggning och omvärldsbevakning innan verksamheten startade.

Medborgardialog genom fokusgrupp
I detta forum framkom att behov fanns för anhöriga att få prata enskilt med särskilt
samtalsstöd för dem. De upplevde att man behövde stöd och råd under hela processen. Främst
vid svåra vägval, exempelvis när en närstående har behov av att flytta till ett särskilt boende.
Man upplevde också att när ens närstående väl flyttat till ett boende så glömdes man bort som
anhörig.
Flera kände stöd från anhörigföreningen, där träffades likasinnade och man kände stöd och
tillhörighet med varandra. Som anhörig märker man inte själv hur trött man är, det kan som
anhörig vara svårt att erkänna att det är tufft.
Det önskades mer information generellt. Någon saknade information kring sjukdomsförlopp
och hur det förändrar individen, någon annan ville få information kring vilket stöd och hjälp
man kunde få och vilka vägar man kunde gå. Det viktiga var att informationen kom tidigt.
Det framkom att anhörigstödet behövde vara flexibelt. Man behöver kunna känna sig trygg i
att lämna sitt hem.
Det poängterades att anhörigstöd inte bara är äldreomsorg. Ett förslag var att anhörigstöd
borde ha en egen ingång på webben.
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Enkäter resultat
Enkät till medarbetare inom äldreomsorg, LSS/socialpsykiatri och
personlig assistens
Inom vilket verksamhetsområde arbetar du?

Vet du vart du ska hänvisa anhöriga som efterfrågar anhörigstöd?

9
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Vilket eller vilka av följande former av stöd till anhöriga skulle du vilja se mer
av?
Namn

Antal

%

117

68,4

Indirekt stöd - Stöd av närstående
genom bistånd för att avlasta
anhörig, exempelvis
korttidsboende, boendestöd,
avlösning i hemmet.

92

53,8

Generella stödinsatser - Allmänt
inriktade insatser, exempelvis
rådgivning eller information i grupp
eller enskilt.

71

41,5

Individuellt stöd - Riktar sig till
enskilda anhöriga, exempelvis
genom samtalsstöd.

87

50,9

8

4,7

375

219,3

Information - Tillse att den som
vårdar en närstående får
information om rätten till stöd,
exempelvis via broschyrer,
internet.

Annat
Total
Svarsfrekvens
100% (171/171)

Sammanfattning av övriga synpunkter i enkäten - medarbetare
• En funktion som samordnar/koordinerar behovet av stöd till anhöriga
•

Variera former för informationsspridning om anhörigstöd för att nå flera

•

Information om anhörigstöd ska var lättillgänglig för medarbetare och anhöriga

•

Öka kunskaper om anhörigperspektivet

•

Öka samverkan mellan kommunens verksamheter gällande anhörigstöd

10
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Enkät till anhöriga med närstående inom äldreomsorg,
LSS/socialpsykiatri och personlig assistens

Inom vilket verksamhetsområde får din närstående stöd?

Namn

Antal

%

Äldreomsorg

26

43,3

LSS/socialpsykiatri

27

45

7

11,7

60

100

Inget
Total

Svarsfrekvens
87% (60/69)

Vet du vart du som anhörig ska vända dig om du efterfrågar anhörigstöd?

Namn
Ja
Nej
Total

Antal

%

40

69

18

31

58

100

Svarsfrekvens
84,1% (58/69)

11
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Vilket eller vilka av följande former av stöd till anhöriga skulle du vilja se mer
av?
Namn

Antal

%

Information - Tillse att den
som vårdar en närstående
får information om rätten
till stöd, exempelvis via
broschyrer, internet.

31

50,8

Indirekt stöd - Stöd av
närstående genom bistånd
för att avlasta anhörig,
exempelvis korttidsboende,
boendestöd, avlösning i
hemmet.

24

39,3

Generella stödinsatser
- Allmänt inriktade insatser,
exempelvis rådgivning eller
information i grupp eller
enskilt.

16

26,2

Individuellt stöd - Riktar sig
till enskilda anhöriga,
exempelvis genom
samtalsstöd.

29

47,5

Annat

14

23

114

186,9

Total

Svarsfrekvens
88,4% (61/69)

Sammanfattning av övriga synpunkter i enkäten – anhöriga
• En samordnare dit man kan vända sig vore guld värt
•

Svårt att som anhörig själv söka information

•

Avlastning i hemmet är viktigt

•

Bra stöd från anhörigföreningen

•

Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar önskas

12
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Utveckling av anhörigstöd i Finspångs
kommun
De utvecklingsområden beredningen identifierat är:
•

Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social omsorg. Detta
skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare anhörigsamordnare med relevant
kompetens. Det ska genom ett gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och
tillgängligt för anhöriga att få hjälp, stöd och vägledning.

•

Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver förbättras.
Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete behöver ske så att den når
ut till berörda i så tidigt skede som möjligt

•

En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare behöver tas fram

•

Möjligheter till samverkan med Norrköpings anhörig- och kunskapscenter bör ses över

Ett bra anhörigstöd, något alla tjänar på!

13
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Referenser
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av arbetsmarknadsenheten
Sammanfattning
Sektor social omsorg har fått till uppgift att svara på samt följa upp den revision
som beställdes av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun och utfördes
av pwc. Uppföljningen begränsas till de kontrollmål som beskrivs i rapporten.

Kontrollmål 1, tydliga och uppföljningsbara mål
Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.
- Nedslag avsågs att arbetsmarknadsstrategin som var giltig t.o.m. verksamhetsåret
2015 inte var utvärderad eller reviderad. Lärandeberedningen fick i uppdrag av
kommunfullmäktige 2017 att revidera arbetsmarknadsstrategin och arbetet är
pågående.
- Nedslag gjordes då vissa prioriterade uppdrag från år 2016 inte blev
omhändertagna eller effektuerade. Verksamhetsplan fanns där övergripande mål
och inriktningsmål framgick. Exakt vad som inte uppnåddes 2016 är svårt att
eftersöka. Det vi ser är att i årsredovisningen framkommer att andelen öppet
arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i arbetsför ålder i Finspång uppgick till
8,6 procent, vilket var över både länets och rikets nivåer. Däremot låg
ungdomsarbetslösheten lägre än styrtalet. I sammanhanget ska vi komma ihåg att
det är arbetsförmedlingen som har uppdraget att arbeta mot arbetslöshet.
Arbetsmarknadsenheten har till uppdrag att framförallt rikta sig mot de som tar
emot försörjningsstöd.
Kontrollmål 2, Arbetsmarknadsenheten är organiserad på ett ändamålsenligt
sätt
Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.
- Nedslag avsågs enhetens mandat och resurser vid KomPlusanställningar.
Arbetsmarknadsenheten har numera inte uppdrag att arbeta med denna form av
anställningar. Dock har enheten dragit lärdom av det i arbetet med Extra tjänster.
Extra tjänster har en tydligare koppling till arbetsmarknadsenheten och
arbetsplatserna där dessa personer tjänstgör får stöd av arbetsmarknadsenheten.

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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Kontrollmål 3, Resultat/vilken måluppfyllelse
Bedömningen var att detta mål inte uppfylldes.
- Nedslaget avsågs uppföljning och utvärdering. Idag finns offentlig statistik att ta
fram hur många procent av deltagarna i arbetsmarknadsenheten som går vidare till
arbete och studier. Uppgiften kan tas fram på årsbasis om det efterfrågas. För 2018
gick 48% av deltagarna vidare till arbete eller studier. Vilket är en stor ökning från
2017. Se tabell nedan.

(hämtad från Kolada, 191202)
Kontrollmål 4, Individuella handlingsplaner och arbetsplaner
Bedömningen var att kontrollmålet uppfylldes. Arbetssättet har inte ändrats.
Kontrollmål 5, Samarbete och Samverkan
Bedömningen är att kontrollmålet uppfylldes delvis.
- Nedslaget avsågs avsaknad av arbetsmarknadsråd. Verksamheten har inte fått
uppdrag att skapa ett arbetsmarknadsråd och upplever inte att frågan är avdömd
politiskt.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar
1. Att godkänna redovisningen

218

www.pwc.se

Revisionsrapport
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Lars Högberg,
Certifierad kommunal
revisor

Finspångs kommun
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Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens arbetsmarknadsenhet.
Följande revisionsfråga ska besvaras:
Får de som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd eller som på annat sätt står
längre ifrån den ordinarie arbetsmarknaden får tillgång till insatser för att i framtiden
klara sin försörjning på egen hand?
Granskningen visar att det är inom arbetsmarknadsenheten som kommunen har ett insatsutbud som riktar sig till målgruppen. Verksamhetens syfte är att förbättra möjligheterna för att enskilda, som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning och som står
utanför den ordinarie arbetsmarknaden, ska kunna få hjälp att leva ett självständigt liv.
Sedan lång tid tillbaka finns ett identifierat behov av att sänka kommunens försörjningsstödskostnader. Idag ligger de relativt andra kommuner på en högre kostnadsnivå. Även
arbetslöshetstalen ligger på en högre nivå jämfört med andra kommuner. Ungdomsarbetslöshetstalen sticker särskilt ut.
De övergripande, strategiska målen och prioriterade uppdragen har ett tydligt fokus på
minskad arbetslöshet vilket är den dominerande bakgrundsorsaken till enskildas och
hushålls behov av ekonomiska hjälp.
Granskningen visar att det finns behov av utvecklingsåtgärder inom ett flertal områden
för att revisionsfrågan ska kunna besvaras som helt uppfylld. Det handlar då framför allt
om att:


Formerna för uppföljning och utvärdering behöver ses över. Idag återkopplas inte
några uppgifter till kommunstyrelsen som just beskriver uppnådda effekter och
nytta när det gäller arbetsmarknadsenhetens arbete och genomförda insatser.
Även den kvantitativa uppföljningen behöver här ses över.
Behovet av en fungerande uppföljning och utvärdering av verksamheten är nödvändigt både för att kunna bedöma om arbetsmarknadsenheten är organiserad på
ett ändamålsenligt sätt samt för bedömning av resultat och måluppfyllelse. Idag
saknas tillräckliga underlag för sådan bedömning.



Kommunstyrelsen behöver tydligare precisera de uppdrag som överlämnas för genomförande och verkställighet. Uppdraget att bredda och öka antalet KomPlusanställningar behöver dels ges ett tydligare målvärde, dels behöver kommunstyrelsen
även här se över sina former för uppdragens omhändertagande och hantering
inom verksamheten. Motsvarande behov finns när det gäller processkartläggningsuppdraget.
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1.

Bakgrund

Kommunens handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten är sedan år
2015 gemensamt organiserade under en ledning inom sektorn Kultur och utbildning.
Syfte med denna samorganisering är att enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp och
som står längre från ordinarie arbetsmarknad ska kunna erbjudas stöd för att bli självförsörjande. Inom sektorn organiseras även de funktioner och resurser inom kommunen
som genomför insatser i integrations- och flyktingmottagningsfrågor.
Den samlade enheten, arbetsmarknadsenhet, uppvisade i bokslutet för år 2015 en negativ
budgetavvikelse, minus 5 691 tkr. De helårsprognoser som under år 2016 lämnats i samband med ekonomiuppföljningen har pekat på att enheten inte kommer att hålla fastställd
budget.
Kommunens revisorer har mot denna bakgrund, och genomförd risk och väsentlighetsanalys, gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning. Granskningen ska belysa om
verksamheten inom arbetsmarknadsenheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och vilka
resultat och effekter som uppnås.

1.1.


1.2.







Revisionsfråga
Får de som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, eller som på annat står
längre ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand?

Kontrollmål
Det finns tydliga och uppföljningsbara mål för verksamheten och är de förenliga med
kommunfullmäktiges mål?
Verksamheten vid arbetsmarknadsenheten är organiserad på ett ändamålsenligt sätt?
Det finns ett system för uppföljning av att insatserna är ändamålsenliga och effektiva?
Vilket resultat/vilken måluppfyllelse har insatserna genererat?
För deltagarna finns individuella handlings- och arbetsplaner? Hur sker uppföljning av
dessa?
Samarbetet och samverkan mellan berörda parter inom respektive utom den kommunala
organisationen är väl utvecklat och följs regelbundet upp?

I granskningsuppdraget ingår även att belysa kommunstyrelsens styrning, uppföljning
och kontroll av arbetsmarknadsenheten.

1.3.

Metod

I granskningen har intervjuer genomförts med politiskt ansvariga företrädare; socialråd
samt utbildningsråd, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, arbetskonsulter, koordinator för arbetsmarknadsenhetens rehabiliteringsenhet, försörjningsstödshandläggare samt
verksamhetsutvecklare/samordnare.
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I vår granskning har vi även gjort en genomgång av aktuella styrdokument, rutinbeskrivningar och riktlinjer.
Underlag för granskningen:
















Strategisk plan 2016-2018 och budget 2016
Strategiska planen – prioriterade uppdrag 2016
Internkontrollplan 2016
Dokument av behovsinventeringen
Ekonomiskt bistånd kvartalsrapport 2 och 4, år 2016
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Riktlinjer för biståndshandläggning, enl. socialtjänstlagen i Finspångs kommun
Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015
Avtal med Finspångs samordningsförbund
Blankett genomförandeplan
Kartläggning, arbetsmarknadsenheten
Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten
Från bidrag till självförsörjning, rutiner försörjningsstöd och FAME
Årsredovisning 2015
Delårsrapport 2016
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2.

Inledning

Enligt socialtjänstlagen, och dess grundläggande intentioner, är försörjningsstöd ursprungligen tänkt att vara en kortvarig lösning. Men utvecklingen har sedan socialtjänstlagen infördes mera gått i motsatt riktning. Gruppen hushåll som både under mycket lång
tid, och som saknar medel till sin försörjning har ökat.
Behovet av ekonomisk hjälp är historiskt i hög grad präglat av konjunkturläget, förändringar i trygghetssystem och hur väl samhället lyckas med integrationen av mottagna flyktingar och nyanlända. Nationella uppföljningar visar att arbetslöshet är dominerande anledning till att enskilda söker och behöver ekonomisk hjälp till sin försörjning.
Nedan återfinns ett antal sammanställningar som bland annat belyser arbetslösheten i
kommunen.
Arbetslöshet i gruppen 18-64 år
Andel av
bef. (%) Finspångs kommun
2013
8.7
2014
9.1
2015
9.0
2016
9.5

Alla kommuner
7.4
6.8
6.6
6.5

Östergötlands län
7.4
6.9
6.6
6.2

Varuproducerande
kommuner
8.1
7.6
7.6
7.5

Källa: Kolada

Ungdomsarbetslöshet
Andel av
bef. (%) Finspångs kommun
2013
13.3
2014
13.3
2015
12.4
2016
11.1

Alla kommuner
10.0
9.1
8.1
7.2

Östergötlands län
10.2
9.7
9.1
7.2

Varuproducerande
kommuner
12.0
11.0
9.8
8.6

Källa: Kolada

Kommentar
Arbetslösheten i kommunen för åldersgruppen 18-64 år har under perioden 2013 – 2015
ökat i kommunen. Det är en utveckling som går i motsatt riktning i förhållande till de lokala mål som är uppsatta, men också i jämförelse med de övriga jämförelsegrupperna.
När det gäller ungdomsarbetslösheten i kommunen noteras en minskning under samma
period, och följer den generella trenden som framgår av jämförelsen. Värt att notera är att
arbetslöshetstalen i kommunen, både sammantaget och för ungdomsgruppen, i jämförelse
med andra kommuner ligger på en högre nivå.
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En sammanställning och jämförelse över vilka resurser som kommunen avsätter för arbetsmarknadsåtgärder redovisas nedan.
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, mellan åren 2013 till 2015

Kr/inv
2013
2014
2015

Finspångs
kommun
440
390
386

Varuproducerande
Alla kommuner Östergötlands län
kommuner
393
362
406
421
330
477
433
330
478

Källa: Kolada

Kommentar
Kommunens nettokostnader för arbetsmarknadsåtgärder är högre än länsgenomsnittet.
Samtidigt framgår att kommunens resurser successivt har minskat under
jämförelseperioden. En motsvarande utveckling finns för samtliga kommuner i länet. I
förhållande till jämförelsegruppen varuproducerade kommuner är kommunens
nettokostader lägre åren 2014-2015.
En annan jämförelse kan göras när det gäller kommunens kostnad för ekonomisk hjälp.
Nedan redovisas en sammanställning som beskriver kostnaden i termer av kronor per
invånare.
Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare, mellan åren 2013 till 2015

Kr/inv
2013
2014
2015

Finspångs
kommun
1 283
1 333
1 241

Alla
kommuner
837
809
787

Östergötlands
län
994
998
990

Varuproducerande
kommuner
845
820
837

Källa: Kolada

Kommentar
Kommunens kostnad för ekonomisk hjälp överstiger betydligt de övriga
jämförelsegrupperna. Under år 2015 har det skett en viss kostnadsminskning.
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Orsak till försörjningsstödsbehovet
2014

Arbetslös, Sjukskriven Sjuk- eller
ArbetsFöräldra- Arbetar
ing el
m
aktiv ers
hinder
ledig
otillr ers läkarintyg
sociala skäl

Språkhinder

Utan
försörj
hinder

Annat
försörj
hinder

Finspång

49

4

2

16

6

14

5

2

3

Mjölby

46

7

4

13

4

8

6

4

8

Oxelösund

64

7

4

10

3

5

1

2

4

Riket

49

10

5

11

4

5

6

3

8

Språkhinder

Utan
försörj
hinder

Annat
försörj
hinder

2015

Arbetslös, Sjukskriven Sjuk- eller
ArbetsFöräldra- Arbetar
ing el
m
aktiv ers
hinder
ledig
otillr ers läkarintyg
sociala skäl

Finspång

50

3

2

15

6

13

3

3

4

Mjölby

46

7

6

10

4

9

5

2

9

Oxelösund

69

5

3

7

4

4

2

3

3

Riket

48

10

5

11

3

5

6

3

8

Källa: Socialstyrelsen, Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd; ”Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare på kommunnivå under 2014-2015”.

Kommentar
Sammanställningen ovan visar tydligt att arbetslöshet i kombination med ingen eller otillräcklig inkomst är den enskilt dominerande orsaken att enskildas och hushålls behov av
ekonomisk hjälp.
Kommunen har i jämförelsen ovan en större andel biståndstagare som också arbetar. Behovet av försörjningsstöd för denna grupp hänger primärt samman med otillräckliga arbetsinkomster i förhållande till fastställd riksnorm alternativt att hushållen även om de
har en inkomst överstigande riksnorm söker ekonomisk hjälp.
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3.

Resultat

3.1.

Tydliga och uppföljningsbara mål

Kommunfullmäktige tillsatte år 2009 beredningen för Arbete och lärande. Beredningen
fick i uppdrag att ta fram ett förslag till en flerårig arbetsmarknadsstrategi.
Direktiven till beredningen var att stort fokus skulle läggas på ungdomsarbetslöshet och
integration. Beredningens arbete resulterade i den arbetsmarknadsstrategin som fullmäktige senare fastställde för åren 2011-2015.
Det framgår att kommunens insatser ska inriktas på att en breddad lokal arbetsmarknad,
vilket ska förbättra möjligheten för enskilda som idag står utanför arbetsmarknaden att få
ett arbete. Ett särskilt fokus ska läggas på ungdomar och unga vuxna. I strategin betonas
att:








Enskilda ska erbjudas stöd för att mobilisera och rusta sig för arbetsmarknaden.
Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.
Insatserna ska vara individuellt utformade samt erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes förutsättningar och behov
Möjlighet till arbetsträning eller daglig verksamhet ska erbjudas dem som inte klarar de
krav som ställs på den öppna arbetsmarknaden.
För enskild som inte möter kraven på den öppna arbetsmarknaden, och som har ett behov av att utbilda sig eller vidareutbilda sig, ska kommunen erbjuda möjligheter till sammanhållen utbildning till vissa bristyrken genom den kommunala vuxenutbildningen.
Kommunen ska agera som ett föredöme när det gäller att ta tillvara människors kompetens och utvecklingsmöjligheter och verka för mångfald såväl i den egna organisationen
som på arbetsmarknaden. Inom den egna organisationen ska det finnas platser för arbetsträning och praktik.

När det specifikt gäller gruppen unga vuxna framgår att:







Kommunens studie- och yrkesvägledare ska bidra till att ungdomarna ges en verklighetsförankrad grund för egna studie- och yrkesval.
Etableringstiden på arbetsmarknaden ska förkortas. Skolan ska bedriva en utbildning som
tydlig sammanlänkar skolan med en framtida arbetsmarknad. Ungdomarna ska via skolan
rustas för arbetslivet eller fortsatta studier.
Tillsammans med näringslivet ska samverkan utvecklas för fortsatt utveckling av ortens
gymnasieskolor. Detta i syfte att skapa en naturlig koppling mellan skola och arbetsliv.
Möjlighet ska finnas till praktik och feriearbete för att ungdomar ska få erfarenheter, meriter och kontakter som förenklar ett inträde på arbetsmarknaden.
Alla kommunala verksamheter som ansvarar för att anordna praktik ska utarbeta en
kvalitetssäkringsmodell för praktiken. I den ska bland annat framgå hur uppföljning och
handledarutbildning ska genomföras.
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I sina insatser för arbetslösa ungdomar ska kommunen arbeta för att utveckla samverkan
mellan kommunen, det lokala näringslivet och utbildningsorgan i och utanför kommunen.
Fokus ska riktas till de ungdomar som saknar gymnasiekompetens. Ett särskilt fokus finns
också på att nå och fånga upp de ungdomar som inte har kontakt med arbetsförmedlingen.
Kommunen ska i sitt personalstrategiska arbete ha ett tydligt ungdomsperspektiv.

I arbetsmarknadsstrategin betonas vikten av att kommunen har en fungerande samverkan
med Arbetsförmedlingen där arbetsmarknadsrådet ska utgöra det forum och gränssnitt
där den nationella arbetsmarknadspolitiken och kommunens mål möts. Även representanter för det lokala näringslivet i kommunen ska finnas representerade i rådet.
I Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsplan finns ett antal resultatmål uppställda för
försörjningsstödet. Resultatmålens koppling till de i kommunen fastställda övergripande
målen och inriktningsmålen framgår nedan.
Övergripande mål
Tillväxt- och
utvecklingsperspektiv

Inriktningsmål
Finspång ska ha en
hållbar social utveckling

Verksamhetsperspektiv

Vid behov av stöd och
omsorg ska genomförandet i kommunens
verksamheter präglas
av individuell delaktighet och inflytande
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Utöver detta har kommunstyrelsen fastställt ett antal prioriterade uppdrag år 2016:


Bredda och öka kommunens utbud av KomPlus-anställningar.



Processkartläggning i samarbete med Arbetsförmedlingen kring nyanländas förutsättningar till egen försörjning



Bredda kommunens utbud av ferie- och sommarjobb

I Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsplan för år 2016 innehåller följande mål och uppdrag:


Införa/utgå från försörjningsstödsenheten bedömning och kategorisering av enskildas behov
och bedömd arbetsförmåga



Starta upp ny verksamhet, en förrehabilitering, anpassad för enskilda som står långt ifrån den
ordinarie arbetsmarknaden och/eller som är sjuka



Renodla de praktiska uppdragen, det vill säga säkerställa finansieringen av dessa



Åtgärda den lokalproblematik som idag finns vid arbetsmarknadsenheten



Revidera/omarbeta dokumentet ”Från bidrag till självförsörjning”

Kommentar
Den av fullmäktige fastställda arbetsmarknadsstrategi gällde för åren 2011 till 2015. Avsikten var att denna strategi skulle utvärderas och med löpande femårsintervall revideras.
Någon utvärdering eller revidering av strategin har inte genomförts. Genomförda intervjuer anger att det finns en planering för genomförande av en sådan översyn, och att
denna ska omfatta samtliga kommunövergripande styrdokument som berör arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsstrategin betonar arbetsmarknadsrådets funktion och betydelse. Granskningen visar att det idag inte finns något arbetsmarknadsråd.
Den bedömnings- och kategoriseringsmall som är framarbetad används som utgångspunkt för försörjningsstödshandläggarnas arbete och remittering av enskilda till arbetsmarknadsenheten.
En ny verksamhet inom arbetsmarknadsenheten, rehabenheten, är uppstartad.
En omarbetning av det tidigare framtagna dokumentet ”från bidrag till självförsörjning”
är påbörjad.
När det gäller de prioriterade uppdragen som kommunstyrelsen har fastställt framgår att
” begränsning av antalet och uppdragens storlek avgörs av kommundirektörens kommunledningsgrupp” Granskningen visar att uppdraget att i samarbete med Arbetsförmedlingen genomföra en processkartläggning inte har blivit hanterat. Vidare framgår av intervjuerna att det finns en oklarhet vad gäller roll- och ansvarsfördelningen när det gäller de så
kallade KomPlus-anställningarna och tillskapandet av dessa.
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3.2.

Organisation

Arbetsmarknadsenheten riktar sig till enskilda som av olika anledningar står utanför den
ordinarie arbetsmarknaden och som behöver individuellt utformade stödinsatser för att
reellt kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. I enhetens verksamhetsutbud ingår:






Träning i personlig marknadsföring
Ökade kunskaper om arbetsmarknad och studier
Praktik
Gruppverksamhet
Individuella motivationssamtal

Målsättningen är att dessa insatser ska skapa förutsättningar för den enskilde att bli självförsörjande.
Under senare delen av år 2016 har enheten kommit att förstärkas genom den inrättande
rehabiliteringsenheten.
Försörjningsstödet handläggs av en särskild grupp och funktion inom kommunen. Socialtjänstlagen anger att enskilda som inte själva kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning eller livsföring i övrigt.
Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Det ska vidare utformas så
att det stärker dennes resurser och förutsättningar att leva ett självständigt liv.
Försörjningsstödshandläggningen är en myndighetsutövning. Som utgångspunkt för
handläggarnas prövning av hjälpbehovet och beslutsfattande finns dels den riksnorm som
årligen fastställs, dels de lokalt fastställda riktlinjerna för handläggningsprocessen.
Rätten till ekonomisk hjälp är inte villkorslös. Den som ansöker om försörjningsstöd
måste, utifrån sina förutsättningar, aktivt göra vad denne kan för att så snart som möjligt
bli självförsörjande. Det innebär till exempel att den enskilde ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen, samt att på egen hand aktivt söka arbete. Om den enskilde inte är arbetsför ska läkarintyg uppvisas.
Kommunen kan, enligt socialtjänstlagen, också begära att den som får försörjningsstöd
under viss tid ska delta i anvisad praktik eller i annan kompetenshöjande verksamhet om
den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Denna praktik eller kompetenshöjande verksamhet ska syfta till att utveckla och stärka
den enskildes möjligheter att försörja sig själv. Insatsen, som förutsätter ett särskilt biståndsbeslut, ska utformas utifrån den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Kommunen ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut om kompetenshöjande
verksamhet fattas. I bokslutet för år 2015 framgår att andelen försörjningsstödstagare i
kompetenshöjande verksamhet har ökat. Utfallet år 2015 överstiger fastställt styrtal och
utfall jämfört med tidigare år.
Organisatoriskt ingår både försörjningsstödet och dess handläggare samt arbetsmarknadsenhetens olika funktioner under samma ledning av en gemensam arbetsmarknadsutvecklingschef.
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Arbetsmarknadsutvecklingschef

Arbetsmarknadsenheten
Arbetskonsulen

Arbetsledare

Praktikanskaffare

Försörjningsstöd
SYV

6,0 åa socialsekreterare
1,0 åa verksamhetsutvecklare/samordnare

Arbetsledare

För försörjningsstödshandläggning finns sammantaget sex socialsekreterare. Fyra av
dessa har en inriktning mot vuxna och ytterligare två arbetar med inriktning mot ungdomar och unga vuxna. Inom gruppen finns också en funktion som verksamhetsutvecklare/samordnare.
Vid arbetsmarknadsenheten finns 6 anställda. 3 av dessa har en arbetsledande funktion
inom enhetens tre mera praktiska verksamheter, tvätt, landskapsvård, hantverk/ snickeri.
Utöver dessa resurser finns 2 koordinatorer. En praktikanskaffare har till uppgift att hitta
platser för praktik och arbetsträning.
Den under år 2016 tillskapade rehabiliteringsavdelning riktar sig till enskilda som har en
mera komplex problematik, och som är i behov av särskilda stödinsatser innan de kan
övergå till någon av arbetsmarknadsenhetens övriga verksamheter.
Flertalet av de enskilda som har en pågående insatser inom arbetsmarknadsenheten har
aktualiserats av försörjningsstödshandläggare. Det finns en sedan tidigare upparbetad
rutin för hur detta remitteringsförfarande ska fungera.
En individuellt utformad genomförandeplan ska upprättas för varje enskild som har en
pågående insats vid arbetsmarknadsenheten. Genomförandeplanen ska tydliggöra målet
med insatsen. Den ligger till grund för den löpande uppföljningen av insatsen. Planen ska
även utvärderas samt revideras vid förändrade förutsättningar. I samband med utvärdering av planen ska den enskilde också göra en självskattning av hur stödinsatsen har fungerat.
Kommentar
Under år 2014 genomfördes ett omfattade arbete med att se över och dokumentera handläggningsprocesser och rutinerna för försörjningsstödshandläggningen. Detta arbete omfattade även ett tydliggörande av formerna för samspel mellan försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten. Arbetet resulterade i dokumentet ”Från bidrag till självförsörjning”, daterat februari 2015. Dokumentet har en mycket hög ambitionsnivå och beskriver
detaljerat hur olika rutiner ska tillämpas samt hur samspelet är tänkt att fungera. Bland
annat hur handläggningsprocessen ska genomföras. Dokumentet innehåller även en
struktur och metodik för kartläggning och kategorisering av orsak till försörjningsstödsbehovet, exempelvis arbetslöshet, språkhinder, eller arbetshinder av sociala skäl etcetera.
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Denna metodik tillämpas idag inom verksamheten och används idag som ett aktivt instrument och utgångspunkt för försörjningsstödshandläggarnas samspel med både Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten
Kartläggningen beskriver hur många som är inskrivna i arbetsförmedlingens olika program respektive en bedömning av enskilda arbetsförhet och närhet till den ordinarie arbetsmarknaden, ”arbetsföra i tre grupper: 1 till 3”. Grupp 1 omfattar enskilda som står
relativt nära till arbetsmarknaden, medan grupp 3 omfattar de som står längre bort från
den reella arbetsmarknaden. Den sistnämnda gruppen är den under hösten 2016 öppnade
rehabiliteringsavdelningen vid AME primärt tänkt att rikta sig emot.
I övrigt har resultatet av den genomförda översynen av försörjningsstödshandläggning av
flera olika orsaker inte kommit att införas eller tillämpas i verksamheten. Dokumentet
”Från bidrag till självförsörjning” har inte heller varit föremål för politisk behandling eller
ställningstagande.

3.3.

Ekonomi

I kommunens delårsrapport år 2016 framgår att försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten perioden januari till augusti år 2016 redovisar utfall för perioden om 18,3 mkr.
Helårsprognosen pekade på ett underskott för verksamheten uppgående till 5 mkr.

Redovisning per
2016-08-31, tkr Utfall helår 2015
AME

-38 194

Periodens
utfall

Budget 2016

Prognos
2016

Budgetavvikelse

-18 344

-32 077

-37 077

-5 000

Uppföljningen avseende försörjningsstödets kostnadsutveckling sker genom kvartalsvisa
rapporter till kommunstyrelsen. Rapporteringen innehåller även uppgift om ekonomiskt
utfall för tidigare år. I bokslutet år 2015 konstateras ett trendbrott då försörjningsstödskostnaderna minskade jämfört med året innan. Även för år 2016 har den totala kostnaden
minskat, vilket framgår nedan.
Antalet hushåll som någon gång under året har varit i behov av ekonomisk hjälp har fram
till år 2015 successivt ökat i kommunen.

Antal hushåll

2011
486

2012
530

2013
540

2014
622

2015
667

Även inflödet av nya hushåll är fortsatt högt och över tid ökande. Sammantaget ansökte
522 nya hushåll om ekonomisk hjälp under år 2016. Antalet hushåll som avslutats under
samma år har också ökat, sammantaget 293 stycken.
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Antal bidragshushåll, inflöde av nya ärenden
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2013
90
79
92
100
2014
119
96
94
149
2015
148
145
107
159
2016
142
122
115
143

Totalt
361
458
559
522

Avslutade ärenden
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2013
57
50
88
54
2014
40
29
64
71
2015
69
59
65
74
2016
80
64
83
66

Totalt
249
204
267
293

Utbetalt belopp per månad (tkr)
Jan Feb Mars April Maj
2013 2 301 2 411 2 371 2 303 2 398
2014 2 268 2 263 2 404 2 407 2 380
2015 2 295 2 314 2 266 2 314 2 322
2016 2 207 2 127 2 161 2 210 2 163

Juni
2 183
2 410
2 289
2 261

Juli
2 205
2 307
2 197
1 999

Aug
2 025
2 358
2 156
2 060

Sept
2 048
2 224
1 957
2 076

Okt
2 042
2 163
1 988
1 801

Nov
2 090
2 246
2 094
1 946

Dec
2 105
2 280
2 058
1 964

Totalt
26 482
27 710
26 250
24 975

Källa: Rapport ekonomiskt bistånd, kvartal 4 2016

Som framgår av sammanställningen ovan har kommunens sammantagna kostnader för
ekonomisk hjälp minskat tre år i rad från år 2014. Kostnaderna minskade med nästan 1,3
mnkr år 2016 jämfört med utfallet år 2015.
I ekonomirapporten till kommunstyrelsen för fjärde kvartalet 2016 framgår att 94 % av
kommunens sammanlagda försörjningsstödskostnad är kopplad till riksnormen. 3 % av
kostnaden har betalats ut till ändamål ”livsföring i övrigt”, till exempel ekonomisk hjälp
till tandvård etcetera. Övriga 3% avser ekonomisk hjälp till andra ändamål.
Socialstyrelsens årliga sammanställningar av orsak till hushållens hjälpbehov visar att den
dominerande anledningen är arbetslöshet. Samtidigt framgår att mellan 12-14% av hushållen har ett arbete men samtidigt otillräckliga inkomster i förhållande till riksnormen.
ArbetsSjukskr Sjuk- eller Arb.hinder Föräldra- Arbetar Språk- Utan för- Annat försörj. Uppgift Totalt
lös läkarintyg aktivitetssoc skäl
ledig
hinder sörj. hinder
hinder saknas
ersättning
2015
350
23
15
102
44
88
22
23
27
2
696
2014
338
25
12
111
40
97
35
15
20
0
693
2013
351
24
22
75
25
76
15
13
21
2
624
2012
338
17
21
64
33
73
28
15
12
0
601
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Hushållstyper
Gift/sambo med barn
Gift/sambo utan barn
Ensam kvinna med barn
Ensam kvinna utan barn
Ensam man med barn
Ensam man utan barn

Andel
12%
3%
17%
21%
2%
45%

Källa: Rapport ekonomiskt bistånd, kvartal 4 år 2016

Kommentar
Kommunens försörjningsstödkostnader minskade år 2016 med drygt 5% jämfört med året
innan.
Arbetslöshet är den dominerande anledningen till de enskilda hushållens behov av ekonomisk hjälp. I drygt 30% av hushållen finns barn.
Ensamstående man utan barn är den enskilt största gruppen som behöver ekonomisk
hjälp. Det totala antalet ensamhushåll utan barn uppgick under första kvartalet år 2016
till 64%.

3.4.

Uppföljning och utvärdering

I den granskning som genomfördes år 2012 bedömdes att rapporteringen av verksamhetens utfall vid det då så kallade arbetsmarknadscentrum behövde utvecklas. Från politisk
nivå efterfrågades dessutom en mera utvecklad återkoppling, både generellt gällande
verksamheten som när det gäller resultat och uppnådda effekter. Den tidigare granskningen pekade också på brister gällande möjligheten till framtagande av en ändamålsenlig
statistik och underlag för rapporteringen. Det fanns därför inte någon ändamålsenlig
struktur på uppföljningen.
Kommunstyrelsens fastställda internkontrollplan omfattar inte arbetsmarknadsenhetens
verksamhet. Intern kontrollplanen har fokus på försörjningsstödet. I intern kontrollplanen ingår:


Stickprovsvisa kontroller ska genomföras två gånger per år i syfte att säkerställa att rätt
bistånd och nivån på biståndet betalas till rätt person.



Förekomst och användning av handlingsplaner i ärenden som har en pågående insats och
behov av ekonomisk hjälp. Kontrollerna ska ske genom stickprov eller uppföljning i verksamhetssystemet. Resultat av dessa kontroller ska enligt internkontrollplanen rapporteras till sektorschef.



Ett ytterligare kontrollmoment, som även ingår i den sociala myndighetsnämndens internkontrollplan, handlar om att närmare uppgift gällande antalet biståndstagare och
hushåll kvartalsvis ska rapporteras till kommunstyrelsen respektive till myndighetsnämnden.
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Rapporteringen till kommunstyrelsen sker kvartalsvis och omfattar antal hushåll och utbetalade medel. Ansvarig strateg inom sektorn ansvarar för genomförande av denna rapportering. För de övriga kontrollmomenten ska en rapportering till sektorschef ske en
gång per år.
Kommentar
Den bedömning som gjordes i granskningen år 2012 kvarstår. Det finns ett behov av att
utveckla och införa en mera utvecklad verksamhetsuppföljning när det gäller arbetsmarknadsenheten och de insatser som där genomförs. Primärt är detta nödvändigt för att de
mål och ambitionsnivåer som är fastställda ska kunna följas upp, både kvantitativt men
också för att grad av måluppfyllelse ska kunna bedömas, alltså verksamhetens uppnådda
effekter och nytta. Dessa brister innebär ytterst att kommunstyrelsen möjlighet till uppföljning och kontroll är försvagade. Kommunstyrelsen behöver säkerställa tillgång till
ändamålsenlig styrinformation.
Uppföljningen till kommunstyrelsen behöver bland annat beskriva:


Antal inskrivna vid arbetsmarknadsenheten och beläggningsgrad



Andel anvisade från Arbetsförmedlingen respektive försörjningsstödet



Antal som efter avslutad insats som gått vidare till annat arbete, studier, insatser via Arbetsförmedlingen



Genomsnittlig inskrivnings- och insatstid vid arbetsmarknadsenheten

Det pågår idag ett arbete inom arbetsmarknadsenheten med att revidera det tidigare dokumentet ”Från bidrag till självförsörjning”. Syftet är att lägga fast en arbetsmodell och
metodik som både kan fungera som en styrande och en stödjande struktur för arbetet och
samspelet mellan inblandade parter.

3.5.

Individuella handlings- och arbetsplaner

Kommunens antagna riktlinjer för biståndshandläggning anger att samtliga beslut ska
följas upp/omprövas fortlöpande eller på förekommen anledning. En grundlig uppföljning
ska göras minst 1 gång per år. Genomförandeplaner ska generellt finnas upprättade i
ärenden som har en pågående biståndsinsats. Genomförandeplanen ska dels säkerställa
att syftet med insatsen uppnås och att den enskilde får den hjälp och det stöd denne har
rätt till. Men ett annat syfte med dessa planer är att de ska ligga till grund för och möjliggöra uppföljningen.
De genomförda intervjuerna anger att genomförandeplaner finns upprättade för samtliga
som är föremål för en insats vid arbetsmarknadsenheten.

3.6.

Samarbetet och samverkan

Kommunens tidigare fastställda arbetsmarknadsstrategi betonar vikten av att kommunen
verkar för ett gott samverkansklimat. Att kommunen har en central roll när det gäller de
arbetsmarknadspolitiska insatserna som lokalt genomförs, innebär ett ansvar att verka för
att det finns forum och arenor som underlättar samarbete och som tydliggör roll- och an-
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svarsfördelningen mellan inblandade parter. Strategin betonar samverkan med det lokala
näringslivet och med inblandade myndigheter och organisationer.
Det finns på operativ nivå ett upparbetat samarbete med arbetsförmedlingen. Bland annat
genom att en försörjningsstödshandläggare en dag per vecka finns vid arbetsförmedlingen.
Utöver detta ingår Finspångs kommun tillsammans med Region Östergötland, försäkringskassan och arbetsförmedlingen i Östergötland ett samordningsförbund, som kallas
Finspångs samordningsförbund. Förbundet startades under januari år 2007 och är en
fristående juridisk person. Målgruppen för verksamheten är de som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning.
Kommentar
Som framgår tidigare gäller ett av kommunstyrelsens prioriterade uppdrag att bredda och
öka kommunens utbud av KomPlusanställningar. Det behöver tydliggöras vem/vilka som
tilldelats detta uppdrag samt mandat och resurser för genomförande av uppdraget. Vidare
behöver det tydliggöras om denna typ av anställningar enbart omfattar den verksamhet
som organisatoriskt ligger direkt under kommunstyrelsen och/eller om uppdrag omfattar
hela kommunkoncernen, alltså även de kommunala bolagen.
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4.

Sammanfattad bedömning

Nedan redovisar vi en övergripande bedömning i förhållande till de kontrollmål som är
fastställda för granskningen
Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1

Uppfylls delvis

Tydliga och uppföljningsbara mål

Motivering
Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsplan,
som även inkluderar försörjningsstöd, innehåller ett antal fastställda resultatmål. Dessa har
en koppling till de av fullmäktige fastställda
övergripande målen och inriktningsmålen.
Tidigare fastställd arbetsmarkandsstrategi var
giltig till och med verksamhetsåret 2015. Någon utvärdering eller revidering har ej blivit
genomförd.
Granskningen visar att vissa av de prioriterade
uppdrag som kommunstyrelsen överlämnat för
genomförande under år 2016 inte har blivit
omhändertagna eller effektuerade.

Kontrollmål 2

Uppfylls delvis

Arbetsmarknadsenheten är organiserad på ett ändamålsenligt sätt

Motivering
Arbetsmarknadsenheten har under år har utvecklats genom inrättandet av rehabiliteringsenheten.
Det innebär att verksamheten numera har resurser för att ta emot enskilda som står långt
bort från den ordinarie arbetsmarknaden och
som samtidigt har stora behov av särskilda och
individuellt anpassade stödinsatser.
Enhetens roll och ansvar för breddning och
utökning av de så kallade KomPlusanställningarna behöver tydliggöras, liksom enhetens
mandat och resurser för detta.

Kontrollmål 3

Uppfylls inte

Resultat/vilken måluppfyllelse

Motivering
Granskningen visar att det finns stort behov av
utvecklingsåtgärder för att en mera utvecklad
uppföljning och utvärdering av verksamheten
ska kunna etableras.
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Idag omfattas inte arbetsmarknadsenheten av
någon strukturerad uppföljning och resultatåterkoppling till kommunstyrelsen.
Därmed saknas nödvändiga underlag och för
att kunna göra en bedömning av arbetsmarknadsenhetens förmåga att kunna erbjuda och
genomföra fungerande stödinsatser till enskilda som saknar egna inkomster och som
står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.
Det innebär att kommunstyrelsen saknar nödvändiga uppgifter och underlag, alltså tillräcklig styrinformation, för att kunna bedöma
verksamhetens resultat i termer av uppnådda
effekter och nytta.
Kontrollmål 4

Uppfylls

Individuella handlings- och arbetsplaner

Motivering

Kontrollmål 5

Uppfylls delvis

Samarbetet och samverkan

Motivering

Individuella handlingsplaner upprättas i de
ärenden som omfattas och ingår i arbetsmarknadsenhetens verksamhet

Flera forum för samverkan finns etablerade.
På målgruppsnivå sker samverkan inom ramen för samordningsförbundet. På lokala nivå
sker en fortlöpande samverkan med arbetsförmedlingen. I enskilda ärende med pågående
insats vid arbetsmarknadsenheten finns ett
löpande samarbete mellan försörjningsstödets
handläggare och den enskildes kontaktperson
vid arbetsmarknadsenheten.
Något arbetsmarknadsråd, som den tidigare
arbetsmarknadsstrategin bland annat betonar,
finns idag inte inrättat.

4.1.

Revisionell bedömning

Revisionsfrågan som denna granskning ska besvara är följande:


Får de som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, eller som på annat står
längre ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand?

Granskningen visar att det är inom arbetsmarknadsenheten som kommunen i huvudsak
har ett utbud av insatser där enskilda på olika sätt kan få stöd för att på sikt kunna gå vidare och klara sin försörjning och leva ett självständigt liv.
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Verksamheten bedöms idag ha kapacitet för att samtidigt kunna arbeta med 100 inskrivna. Insatsutbudet har under år 2016 utvecklats och kompletterats med en särskild
rehabiliteringsfunktion. Genom tillskapande av denna funktion kan även enskilda som i
praktiken står mycket långt borta från den ordinarie arbetsmarknaden, och som även har
ett omfattande behov av särskilda stödinsatser, tas emot inom verksamheten. Det som
samtidigt här behöver uppmärksammas är vilket utbud och fortsatta åtgärder som finns
efter att arbetsmarknadsenheten avslutat sin insats. Den tidigare arbetsmarknadsstrategin pekar på behovet av daglig verksamhet för enskilda som har behov av omfattade socialt stöd.
Ett av kommunstyrelsen prioriterade uppdrag år 2016 var att inom kommunkoncernen ta
fram så kallade KomPlusanställningar. Dessa ska erbjudas enskilda som idag av olika anledningar inte står till den ordinarie arbetsmarknadens förfogande. Uppdraget är inte
närmare antalsmässigt preciserat som ett åtagande för de olika verksamheterna eller för
de kommunala bolagen. Vidare finns en oklarhet när det gäller vem/vilka som har fått
ansvar för genomförande av uppdraget och mandat för detta. Strategisk plan och budget
år 2017 betonar fortsatt att självförsörjning och arbete åt alla är ett övergripande mål. Arbetslöshet, i synnerhet ungdomsarbetslöshet, ska dessutom aktivt bekämpas. Det innebär
att kommunstyrelsen här behöver se till att uppdraget vad gäller plusanställningar blir
mera tydliggjort och att det omfattar hela kommunkoncernen. Kommunstyrelsen behöver
vidare säkerställa inrättandet av ett arbetsmarknadsråd. Styrelsen behöver vidare i sin
uppföljning få närmare återkoppling som beskriver hur de prioriterade uppdragen blir
hanterade inom organisationen. Mot bakgrund av arbetslöshetstal och det sedan tidigare
identifierade behovet av att sänka försörjningsstödskostnaderna gäller det även uppdraget
om genomförande av en processkartläggning av samspel med Arbetsförmedlingen.
Den uppföljning och rapportering som kommunstyrelsen idag får del av är otillräcklig för
att en bedömning ska kunna göras av uppnådda resultat och effekter i förhållande till de
mål som är fastställda. Uppföljningen idag beskriver enbart försörjningsstödets ärendevolymer och kostnader. Arbetsmarknadsenheten omfattas inte av någon motsvarande kvantitativ, och inte heller av någon kvalitativ uppföljning. Det är en stor brist som innebär att
kommunstyrelsen därmed saknar nödvändig styrinformation avseende den funktion i
kommunen där vägar ur ett bidragsberoende kan etableras. Det innebär att det saknas
underlag för att löpande kunna följa verksamhetens utveckling och resultat.

4.2.


Rekommendationer
Säkerställ fungerande former för uppföljning och utvärdering.
Det behöver utvecklas en rapportering och verksamhetsuppföljning som på ledningsnivå säkerställer tillgång till nödvändig styrinformation. Det innebär att både
kvantitativa som kvalitativa uppgifter behöver omfattas av rapporteringen.
På operativ nivå behövs motsvarande verksamhetsuppföljning för att säkerställande av ett ökat lärande och underlag för verksamhetsutveckling.
Behovet av en mera utvecklad uppföljning och utvärdering är tydligast när det gäller arbetsmarknadsenhetens insatser. Det är särskilt försvårande att det idag inte
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går, utan en omfattande manuell insats, få fram närmare uppgift om exempelvis
antal inskrivna vid enheten, hur många av dessa som har anvisats från arbetsförmedling eller försörjningsstödet. Det sker inte heller någon regelbunden uppföljning och rapportering av hur många efter avslutad insats som går vidare till arbete,
studier etcetera. Det innebär att det saknas en strukturerad uppföljning som beskriver uppnådda effekter och nytta, och därmed också underlag för ställningstagande om behov av kompletterande och fortsatta insatser efter avslut vid arbetsmarknadsenheten.


Se över mål och uppdragsbeskrivningar
Det handlar här primärt om att den tidigare fastställda arbetsmarknadsstrategin
behöver följas upp och utvärderas, vilket också enligt fullmäktiges beslut skulle
genomföras då strategin antogs. Arbetet med framtagandet av en ny strategi behöver ges hög prioritet. Särskilt mot bakgrund av att kommunens kostnader för försörjningsstöd under flera år har varit föremål för diskussion, både vad gäller orsaker till behovet av ekonomisk hjälp och vilka insatser som i realiteten behöver
komma till stånd för att kommunens kostnader ska kunna sänkas.
Det är lämpligt att inom ramen för detta arbete också överväga om kommunen behöver ta ett initiativ till att inrätta ett arbetsmarknadsråd bestående av representanter för bland annat arbetsförmedling och representanter för det lokala näringslivet i kommunen.
När det gäller det prioriterade uppdraget, att bredda och öka kommunens utbud
av KomPlusanställningar, behöver det tydliggöras till vem/vilka som uppdragen
överlämnas som ett åtagande att genomföra. Det behöver också av uppdraget
framgår hur många sådana anställningar som ska tillskapas. Även mandat samt
resurser för uppdragets genomförande behöver tydliggöras.



Se över samarbetet och samverkansformerna med Arbetsförmedlingen.
Ett annat av de prioriterade uppdragen år 2016 gäller att genomföra en processkartläggning i samarbete med Arbetsförmedlingen kring nyanländas förutsättningar till egen försörjning. Kommunstyrelsen behöver tillse och säkerställa att en
sådan kartläggning blir genomförd.

2017-04-10

Uppdragsledare
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-04-26

2017-§ 69

Dnr: KS.2017.0347

10 (22)

Kommunrevisionens granskning av arbetsmarknadsenheten
Sammanfattning
Kommunrevisionen skriver bland annat följande:

”Kommunens revisorer har gett PwC uppdraget att genomföra en
granskning av arbetsmarknadsenheten”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka
till kommunfullmäktige för beslut i september.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
241
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Karolina Bransell

2019-11-18
Dnr KS.2019.0843

1 (1)

Kommunstyrelsen

Kulturstrategi för Finspångs kommun
Sammanfattning
Det här är en revidering av den kulturstrategi som antogs av kommunfullmäktige
2014. Det nya förslaget gör kulturstrategin mer konkret och tydligare i sin
struktur. Kulturstrategin ska utvärderas en gång varje mandatperiod och vi ska
varje år utvärdera våra brukares upplevelser i såväl mätningar som dialog.
Förslaget som togs fram skickades på remiss till kulturföreningar,
hembygdsföreningar, pensionärs- och handikappföreningar i Finspång, de
politiska partierna, Region Östergötland samt de övriga kommunerna i
Östergötland.
Konkreta förslag kom in från tre föreningar och ytterligare tre hade inget att
erinra. Remissvaren har gåtts igenom och vissa kompletteringar av texten har
gjorts.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Att anta den reviderade kulturstrategin.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Inledning
Finspångs som ort och Finspångs kommun som organisation har under de
senaste åren tydlig flyttat fram positionerna i kulturverksamheternas
utveckling samt i kulturutbudet till medborgarna. Finspångs kommun är
idag en tydligt proaktiv aktör som tar plats regionalt och nationellt på den
kulturella arenan.
Syftet med strategin är att bidra till vår vision av Finspång som en attraktiv
och innovativ ort, i vilken kulturlivet utgör en viktig del.
Kulturstrategin är tydlig i sin målgruppsorientering mot barn och unga
samtidigt som den visar att kulturen ska vara tillgänglig för alla medborgare
oavsett ålder, kön och etnicitet
I utveckling av Finspång som ort så pekar tydligt strategin på kulturen som
en viktig faktor för att skapa ett samhälles fysiska gestaltning men även
kulturens roll i utvecklingen av mötesplatser och ytor för samtal som kan
främja demokrati och delaktighet. Vi gör detta genom samverkan med
lokala/regionala/internationella samarbetspartners, näringsliv, föreningar
och institutioner.
Vi vill att:


Kulturen ska vara en kraft för alla individer som bor i Finspång
liksom en attraktionskraft för de som upplever orten genom besök.



Kulturen ska vara en sammanhållande och förenande kraft samtidigt
som den får människor att tänka nytt och reagera.



Kulturen ska vara en viktig traditionsbärare liksom en ständig källa
till förnyelse och utveckling.



Kulturen ska vara en viktig del i det livslånga lärandet samtidigt som
den är en central del av ett fritids- och nöjesutbudet.

.

1
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Samverkan och tydlighet
 Finspångs kommun är idag aktiv i att ansöka om medel från olika
organisationer och myndigheter men vi ska bli ännu mer proaktiva.
 Samverkan mellan olika kulturaktörer ska främjas genom
organiseringen av en tydlig struktur inom förvaltningen, så att
medborgare, föreningar och kulturutövare enkelt kan få råd, stöd och
information.
 Finspångs kommun arbetar uppsökande gentemot medborgare i alla
åldrar och de olika kulturformernas aktörer, för att stimulera de
uttryck som finns och väcka intresse för nya uttrycksformer samt
samverka med dessa.
 Kulturhuset är ett nav och en central plats för både barn, ungdomars
och vuxnas eget skapande. Dessa scener ska fortsätta utvecklas och
stärkas för att fortsatt spela en stor roll i det publika kultur- och
nöjesutbudet för Finspångs medborgare.
 Kulturen ska bli en tydligare del i marknadsföring av Finspång som
en attraktiv ort.
 Finspångs kommun ska bli bättre på att nyttja regionala
aktiviteter/program/tjänster så att det regionala utbudet i ännu större
utsträckning når Finspångs medborgare.
 Finspångs kommun ska vara drivande i att utveckla digitaliseringen
inom utbudet av de tjänster som vi tillhandahåller.

Kulturarv
 Vi ska arbeta för att stimulera till samverkan mellan kommunens
skolor och föreningar som arbetar för bevarandet av kommunens
kulturarv såsom museer och hembygdsföreningar.
 Finspångs kommuns kulturarv ska löpande inventeras och kunna vid
behov exponeras och tillgängligöras för våra medborgare.
 Kulturverksamheterna och kulturarvet i Finspång ska fortsatt vara en
naturlig del av Finspångs som besöksmål och destination.

Kultur för barn och unga
 Vid varje skola och förskola finns det ett kulturombud som fungerar
som en kontaktlänk mellan olika kulturaktörer/föreningar,
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förvaltningen och skolan. Detta arbetet ska fortsätta utvecklas och
ständigt förbättras.
 Alla barn som bor i kommunen ska ha möjlighet att delta i
kultursskolans verksamhet, oavsett kön, bostadsort eller skola.
Marknadsföringen vid de skolor där få elever deltar i kulturskolans
verksamhet ska intensifieras. Yngre elever ska kunna delta
kultursskolans verksamhet inom skoldagens ram.
 Nya trender inom barn och ungdomskulturen ska särskilt bevakas så
att kulturverksamheten är i ständig utveckling.
 Barn och ungdomar med funktionsvariationer ska särskilt
uppmärksammas vad gäller möjligheter till kulturupplevelser av
olika slag.
 Kommunen ska stödja och uppmärksamma de satsningar och
kulturprojekt som finns på olika skolor. Vi ska också utveckla och
driva estetiska lärprocesser i grundskolan.
 Kulturskolans verksamhet ska utvecklas med fler konstformer för att
attrahera en ännu bredare målgrupp.

Kultur för äldre
 Vid varje kommunalt boende/verksamhet ska det finnas ett
kulturombud som fungerar som en kontaktlänk mellan olika
kulturaktörer/föreningar, förvaltningen och verksamheten. De olika
formerna av kultur som erbjuds ska utvecklas i dialog mellan
verksamheten och kunderna/brukarna för att vara tillgänglig för alla
och kunna målgruppsanpassas.

Musik och scenkonst
 Det är viktigt att den orkester- och körverksamhet som finns i
Finspång tillgängliggörs för flera och uppmuntras av Finspångs
kommun.
 Det är viktigt att den lokala musikscenen inom alla olika genrer
fortsatt stöds på olika sätt av Finspångs kommun.
 Lokal scenkonst som t.ex. teater, drama, dans, cirkus, musikteater
etc. ska uppmuntras av Finspångs kommun med syfte att göra detta
tillgängligt för flera.
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Bibliotek och folkbildning
 Alla Finspångs elever ska ha tillgång till likvärdiga skolbibliotek
som omfattar skönlitteratur, facklitteratur och informationsteknik.
Till skolbiblioteken ska knytas personal med relevant kompetens
och utbildning.
 Finspångs kommunbibliotek ska genom samarbete med skolor och
förskolor verka för att elever får läsintresse, samt stödja lärare när
det gäller läsfrämjande och språkutvecklande metoder och
informationssökning.
 Vid fördelning av kommunbibliotekets resurser ska verksamheten
för barn och unga prioriteras.
 Finspångs bibliotek ska initiera skönlitterära nätverk som jobbar för
att skapa fler arenor med möjlighet till litterära möten samt främja
eget skapande inom skönlitteraturens alla fält.
 Finspångs bibliotek främjar digital delaktighet och verkar för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Konstformer
 Finspångs kommun ska följa den så kallade enprocentsregeln för
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och ombyggnationer av
större mått. Detta ska finnas med i hela processen och
systematiseras.
 På Finspångs gator och torg ska vi fortsatt utveckla ytor och scener
där aktörer som är kulturellt verksamma kan erbjudas möjligheter att
visa upp frukten av sitt arbete.
 Kulturen ska bli en naturlig del av stadsutvecklingen och konsulteras
i framtagandet av nya områden vid exempelvis namngivning.
 Den kommunalt ägda konsten ska vara väl dokumenterad, tillgänglig
och synliggjord i olika former.
 Rejmyres lokala kulturliv ska fortsatt stödjas och utvecklingen av
platsen ska fortsätta.

248

Uppföljning av kulturstrategin
 Strategin följs upp eller utvärderas en gång varje mandatperiod.
 Vi ska varje år mäta våra brukares upplevelser i all vår
kulturverksamhet. Dessa mätningar anpassas efter de olika
målgrupper som vi har. Vi ska också varje år föra dialog med de
som inte använder våra kulturverksamheter.
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2019-12-16
Dnr KS.2019.1250

Eva Möller
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Kommunstyrelsen

Policy för flaggning
Sammanfattning
I Finspångs kommun finns ett tidigare taget beslut gällande flaggning vid nationella
minoriteters helgdagar. Förvaltningen förslog kommunstyrelsen, 2018-10-15 § 348
att revidera tidigare taget beslut avseende två punkter. Kommunstyrelsen beslutade
att återremittera ärendet med motiveringen att ta fram en policy för flaggning.
Förslag på policy är nu framtagen och gäller flaggning för alla allmänna flaggdagar,
Europadagen och de nationella minoriteternas nationaldagar. Utöver detta gäller
policyn också för flaggning vid anställds bortgång.
Utöver dagar för flaggning hanterar policyn också tider samt inköp kopplat till
flaggningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att fastställa policy för flaggning
2. Att policyn ersätter tidigare taget beslut avseende flaggning vid nationella
minoriteters helgdagar, KS 2015-02-02 § 52.
3. Att ta till protokollet att återremissen från kommunstyrelsen 2018-10-15
§ 348 är hanterad.

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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Policy för flaggning
Kommunhuset och Bergslagsbron

2019-12-16
KS.2019.1250

251

KOMMUNHUSET OCH BERGSLAGSBRON

Policy för flaggning

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

FÖR

FLAGGNING

Förord
Denna policy ersätter tidigare fattat beslut avseende flaggning vid nationella minoriteters
helgdagar, KS 2015-02-02 §52.
Av kansliavdelningen utsedd utförare ansvarar för flaggningen alla allmänna flaggdagar,
Europadagen och de nationella minoriteternas nationaldagar och hanterar detta utan särskild
beställning. I övrigt ansvarar kansliavdelningen för att hos av kansliavdelningen utsedd
utförare beställa flaggning.

Flaggdagar
Allmänna flaggdagar
Datum

Orsak

Flaggor

01-jan
28-jan
12-mar

Nyårsdagen
Kungens namnsdag
Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
Kungens födelsedag
Första maj
Pingstdagen
Nationaldagen
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag
Drottningens namnsdag
Val till riksdagen
FN-dagen
Gustav Adolfsdagen
Nobeldagen
Drottningens födelsedag
Juldagen

4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
Bron 2 FN + 2 svenska+ 1 scen
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska
4 bron + 1 scen svenska

30-apr
01-maj
06-jun
14-jul
08-aug
24-okt
06-nov
10-dec
23-dec
25-dec

Nationella minoriteters helgdagar
Datum

Orsak

Flaggor

27-jan
06-feb
24-feb
08-apr
15-jul
06-dec

Förintelsedagen
Samernas nationaldag
Sverigefinnarnas dag
Romernas dag
Tornedalingarnas dag
Finlands självständighetsdag

Bron 2 FN-flaggor+ 2 svenska
Bron 2 samiska + 2 svenska
Bron 2 sverigefinska + 2 svenska
Bron 2 romska + 2 svenska
Bron 2 tornedalen + 2 svenska
Bron 2 finska + 2 svenska

Övriga flaggdagar
Datum

Orsak

Flaggor

09-maj
juni

Europadagen/EU-dagen
Skolavslutning

Bron 2 EU + 2 svenska+ 1 scen
4 bron + 1 scen svenska
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FÖR

FLAGGNING

Övrig flaggning
Flaggning med kommunflagga får endast ske när kommunen själv är medarrangör.
Även företag och organisationer har möjlighet att mot en kostnad flagga på Bergslagsbron.
Kansliavdelningen hanterar detta i samverkan med av kansliavdelningen utsedd utförare.

Tid för flaggning
Generellt gäller följande flaggningstider: Den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan
klockan 08.00. Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00. Under
hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00.
https://nationaldagen.se › start › flaggan › flaggningstider

Flaggning på halv stång
Flaggning på halv stång, vid scenen på förvaltningstorget, sker på begravningsdagen för
anställda och förtroendevalda som avlidit. Detta görs efter anmälan till kansliavdelningen från
den berörda arbetsplatsen respektive gruppledaren. Flaggan hissas på halv stång på morgonen.
Vid begravningsaktens slut ska flaggan i topp varefter den halas och tas ner. Vid flaggning på
halv stång på fristående flaggstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd.

Inköp av flaggor
Kansliavdelningen köper in flaggor och förser av kansliavdelningen utsedd utförare med
dessa.
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Kommunstyrelsen

Åtgärder på bandyplanen på Arena Grosvad
Bakgrund
Bandyplanen på Arena Grosvad är byggd på en före detta kommunal avfallsdeponi.
Detta medför bland annat i att planen har kraftiga sättningar i marken, främst i den
nordvästra delen. Sättningarna gör att isen får stora sprickor samt fryser ojämnt.
Detta medför skaderisk för spelare, domare och andra som använder isbanan.
Domare har vi flera tillfällen avbrutit matcher på grund av för stor skaderisk. Vidare
betyder den ojämna isbädden att isen har olika tjocklek och att planen ”går i vågor”
vilket skapar ett bristfälligt underlag för bandyspel och svårigheter att tillverka och
underhålla en acceptabel iskvalitet. Dessutom medför detta en förhöjd
energikostnad då de tjockare partierna på isen isolerar kylanläggningens rörsystem
som gör att effekten av kylsystemet inte når upp till optimal effekt.
Frågan om bandyplanens skick och funktionalitet har varit föremål för diskussioner
under många år. Olika alternativ har utretts utan att någon slutgiltig lösning har
genomförts. Behovet av åtgärder behövs nu relativt akut. Samtidigt innebär sådana
åtgärder ingen långsiktig lösning för bandyns behov och planens funktionalitet sett
ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är också viktigt att poängtera att planen inte bara
används för bandyidrotten utan också är en samlingsplats för barn- och ungdomar
samt övrig allmänhet för att utöva skridskoåkning.
Bedömning av åtgärder på kort sikt
I det korta perspektivet behöver renoveringsåtgärder ske på planen som säkerställer
en förbättrad iskvalitet och bättre funktionalitet i kylsystemets förmåga att skapa is
med rimlig energiåtgång. Detta kan ske genom att åtgärda de 4 större svackor som
idag gör isen vågig och svårfrusen. Åtgärden innebär att lyfta kylrör och genomföra
markarbeten genom att lägga i så kallad ”lättfyllnad” (typ lecamaterial) för att göra
bädden jämnare och på detta sätt förbättra planens användbarhet och möjlighet till
att frysa hållbarare islager.
Uppskattad kostnad för denna renoveringsåtgärd uppgår till cirka 1 100 000 kronor
(se bifogade kalkyl). Bedömningen är att en sådan åtgärd kan ha en livslängd på
minst 5 år. Förvaltningen är medveten om att detta inte är den optimala lösning
som bandyklubben önskar sig men att det i rådande ekonomiska läge för
kommunen är en lösning som ändå kan anses vara rimligt sätt att hantera den akuta
situationen för denna viktiga fritids- och idrottsanläggning. Arbetet med
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renoveringen kan utföras efter den nuvarande säsongens slut och vara färdig till
kommande vintersäsong.
Bedömning av behov av och önskemål om åtgärder på lång sikt
Ett mer långsiktigt perspektiv på frågan aktualiserar flera perspektiv. Ytterst handlar
det om vinteridrottens framtid med hänsyn tagen till pågående och kommande
klimatförändringar. Även om man genomför ytterligare förbättringar på isbädden –
på befintlig eller ny plats – kommer de högre temperaturer och mildare vintrar som
kan förutses att innebära svårigheter och höga kostnader för att anlägga is.
Detsamma gäller också möjligheten att tillverka och underhålla snötäcke.
Det handlar alltså inte bara om planens användning för bandy och allmän åkning
utan också om möjligheten till konstsnö för skidåkning.
Ett starkt önskemål från bandyklubben har under lång tid varit att uppföra en
bandyhall, endera i form av ett traditionellt hallbygge eller genom en så kallad
”AirDome”. Det sistnämnda är en form av gigantiskt tält som används till att skapa
en halliknande lösning. En sådan lösning innebär att klimatpåverkan inte får samma
konsekvenser jämfört med att tillverka is och snö under bar himmel.
Kostnaderna för sådana lösningar handlar om stora summor och svåra avväganden
utifrån såväl behovet av helt ny bandybädd, hallösning, eventuell omlokalisering av
planen jämfört med idag, driftskostnader och intäkter, infrastruktur för
energianvändning och energidistribution inom området men även behovet av ny
detaljplan etc. Vidare bör en sådan lösning omfatta inte bara bandy och skridskois
utan även kombineras med att möjliggöra annan typ av idrott och aktiviteter såväl
vinter- som sommartid. Vi närmar oss då att en långsiktighet handlar om att lyfta
frågan och därmed också blicken till att handla om att utveckla Arena Grosvad med
vad man skulle kunna benämna som en ny ”Multihall/Multiarena”.
I budget för 2019 finns redan ett prioriterat uppdrag som handlar om just
bandyplanens framtid. Förvaltningen vill därför föreslå att detta uppdrag förlängs
och omvandlas till ett uppdrag att under de kommande två åren utreda
förutsättningarna, kostnaderna och möjliga intäkter för en sådan mer omfattande
långsiktig lösning som beskrivs ovan. Det handlar alltså om en lösning som inte
bara svarar mot bandyns behov och önskemål. I uppdraget behöver också
möjligheten till samverkan med andra kommuner undersökas då samma problem
för vinteridrott finns på andra ställen.
Förvaltningen anser att det är angeläget att frågan kan belysas och bedömas utifrån
ett hållbart och långsiktigt perspektiv som också bidrar till att utveckla och stärka
Arena Grosvad för framtiden. Detta ligger också inom den utvecklingsambition
som satts upp för Finspång genom tillväxtmålet om ”30/35” där ett av
fokusområdena för framgång är att ”Finspång ska vara ett nationellt besöksmål för
aktiv fritid”.
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Att inte se över förutsättningarna för att åstadkomma en helhetslösning riskerar
annars att denna fråga ständigt återkommer och aldrig kan ges ett avslut. Risken är
då också uppenbar att vi alltid kommer att ”lappa och laga” på ett sätt som blir än
mer kostsamt samtidigt som det inte löser frågan om hur vi hanterar mildare
vintrars påverkan på möjligheten att utöva traditionella vinteraktiviteter. Man skulle
kunna formulera det som att en ”kall hand” läggs över hela arenan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen
1. Att bevilja förvaltningen 1 100 000 kronor för renoveringsinvestering i
befintlig bandyplan på Arena Grosvad enligt beskrivning ovan. Finansiering
föreslås ske genom ramen för investeringsmedel för offentliga miljöer.
2. Att förlänga och förändra pågående prioriterade uppdrag angående
bandyplanen till att uppdra åt förvaltningen ”att under 2020-2021
genomföra en samlad utredning av förutsättningarna för en långsiktig
lösning för bland annat vinteridrott genom en eventuell ”Multiarena” på
Arena Grosvad.”
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Kalkyl för åtgärder på bandyplanen Arena Grosvad

Maskinarbeten/ Markarbeten

530 000 kronor

Bortforsling av grus ovanför kylrör
Lyft av kylrör
Urgrävning av svackor
Fyllning med leka-sten samt bärlager
Armeringsmattor för fixering av kylrör
Återställning av kylrör samt bädd

Transporter

270 000 kronor

Miljö-prover
Lastbilstransporter till Norrköping för deponi
Transporter av material
Deponi

300 000 kronor

Avgifter
_________________________________________________
Summa
1 100 000 kronor
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Kommunstyrelsen

Rapport Medborgarundersökning 2019
Förvaltningen överlämnar härmed den sammanfattande rapporten av 2019 års
medborgarunderökning för fortsatt politisk beredning. En del av resultaten
rapporteras också vid årsbokslutet.
I detta läge finns inte något förslag till beslut om hur det fortsatta arbetet ska
prioriteras, utan handlingen får ses som en första information till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ta informationen till
protokollet.

Bilagor: SCB Medborgarundersökning 2019 för Finspångs kommun
Se separat fil
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Arbetsgivardelegationen

Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan
Sammanfattning
Personal- och kompetensförsörjningsplanen syftar till att säkerställa att Finspångs
kommun har en god försörjning av personal och kompetens för sina verksamheter
framåt. Den demografiska prognosen för landet och för Finspångs kommun visar
att antalet barn och äldre ökar, vilket innebär ett ökat behov av kommunala
verksamheter främst inom utbildning och äldreomsorg. Samtidigt saknas den
arbetskraft som skulle krävas för att täcka behovet.
För att möta utmaningarna behöver Finspångs kommun prioritera följande
åtgärder:


Säkerställa att rätt grundbemanning finns i verksamheterna.



Bredda rekryteringen.



Utnyttja tekniken. Finspångs kommun kan genom effektivisering minska
behovet av arbetskraft med hjälp av digitalisering.



Visa på karriärmöjligheter.
Genom att tillämpa Sveriges kommuner och landstings nio strategier för att
möta rekryteringsutmaningen kan Finspångs kommun åtgärda nuvarande
bristområden och möta kommande personal- och kompetensbehov.

Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan är hanterad i
arbetsgivardelegation 2019-12-19.
Förslag till beslut
Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa
personal- och kompetensförsörjningsplanen
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Sammanfattning
Personal- och kompetensförsörjningsplanen syftar till att säkerställa att
Finspångs kommun har en god försörjning av personal och kompetens för
sina verksamheter framåt. Den demografiska prognosen för landet och för
Finspångs kommun visar att antalet barn och äldre ökar, vilket innebär ett
ökat behov av kommunala verksamheter främst inom utbildning och
äldreomsorg. Samtidigt saknas den arbetskraft som skulle krävas för att
täcka behovet.
Genom att bland annat tillämpa Sveriges kommuner och landstings nio
strategier för att möta rekryteringsutmaningen kan Finspångs kommun
förbättra sig inom aktuella bristområden och förbereda inför kommande
behov av personal och kompetens. För att möta utmaningarna behöver
Finspångs kommun prioritera följande åtgärder:


Säkerställa att rätt grundbemanning finns i verksamheterna.
Finspångs kommun behöver alltid sträva efter att bemanna med rätt
kompetens på rätt tid och på rätt plats. Genom att tillgodose rätt
grundbemanning minskar behovet av visstidsanställda till förmån för
högre andel tillsvidareanställningar.



Bredda rekryteringen. Finspångs kommun behöver stärka sin
förmåga att ta tillvara på arbetskraft externt. Genom att bredda
rekryteringen skapas fler vägar in till arbete i kommunen, bland
annat via praktik. Dessa personer ska sedan fortsätta till andra
tjänster inom kommunen i takt med att deras kompetens byggs på
bland annat genom interna utbildningar.



Utnyttja tekniken. Finspångs kommun kan genom effektivisering
minska behovet av arbetskraft med hjälp av digitalisering. För att
skapa goda förutsättningar för de förändringar digitaliseringen
innebär, behöver cheferna som ska leda arbetet kompetens inom
förändringsledning.

Visa på karriärmöjligheter. Finspångs kommun behöver interna
kompetensutvecklingsinsatser och skapa karriärvägar för att behålla
personal. Genom internt anordnade eller samordnade
utbildningsinsatser kan kompetensen höjas och även styras till de
kunskapsområden som verksamheterna har behov av.
Genom att tillämpa Sveriges kommuner och landstings nio strategier för att
möta rekryteringsutmaningen kan Finspångs kommun åtgärda nuvarande
bristområden och möta kommande personal- och kompetensbehov.
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1 Inledning
Mål
Finspångs övergripande vision och mål lyder ”Finspång är den attraktiva kommunen i en
spännande region där vi skapar utveckling och livskvalité genom samverkan, öppenhet och
nytänkande.”
I strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 beskrivs Finspångs kommuns styrmodell.
Modellen bygger på visionen och har femton mål uppdelade på fyra perspektiv. Fyra av dessa
mål är direkt kopplade till vår framtida förmåga att rekrytera kompetent personal.
Målen under medarbetarperspektivet är:


Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats



Finspångs kommun ska ha engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är
professionella i sin yrkesutövning

Två av målen under perspektivet tillväxt och utveckling är:


Finspång ska vara en attraktiv boendekommun



Ändamålsenlig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång

Finspångs kommun har som vision att Finspång ska ha 30 000 invånare till år 2035.
Kommunen behöver ta i beaktande vad det skulle innebära för personal- och
kompetensförsörjningen om vi når visionen.
Finspångs kommun måste ha en god försörjning av både personal och kompetens för att
kunna genomföra sina åtaganden som kommun. Genom en god personal- och
kompetensförsörjning bidrar kommunen som arbetsgivare till de övergripande målen. För att
vara en attraktiv boendekommun behöver Finspång ha attraktiva möjligheter till arbete. Att
kommunen som helhet lever upp till målen underlättar också arbetet med personal- och
kompetensförsörjningen eftersom fler personer kommer att finnas tillgängliga.
Syfte och avgränsning
Syftet med planen är att säkerställa att Finspångs kommun klarar sin försörjning av personal
och kompetens. Personal- och kompetensförsörjningsplanen ska omfatta skillnaden mellan
nuläget och önskat läge på en övergripande nivå. Detta innebär att planen avgränsas till de
utmaningar som sektorerna har gemensamt. De utmaningar som är specifikt för de olika
sektorerna ska hanteras inom sektorerna. Sektorerna ska själva ta fram åtgärder för att
säkerställa att personal- och kompetensförsörjningsplanen efterföljs.
Nuläget kommer att identifieras genom en beskrivning av nuvarande bemanning, kompetens,
personalomsättning och omvärldsfaktorer. Tidsperspektivet för personal och
kompetensförsörjningsplanen är tio år med årliga avstämningar av hur väl kommunen når
målen. I denna plan har uppskattningen av bemanningsbehovet baserats på kommunens egna
befolkningsframskrivningar. Med all prognostisering finns det en osäkerhet som blir större ju
längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Detta innebär att planen kan komma att revideras
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under dessa 10 år om utfallet skiljer sig avsevärt från prognosen eller andra oförutsägbara
omständigheter uppstår. De antaganden som görs påverkas också av politiska beslut.

2 Befolkningsutveckling
För att göra en uppskattning av Finspångs kommuns behov framåt behöver hänsyn tas till
befolkningsutvecklingen i Sverige.
Sveriges befolkningsutveckling
Prognosen för Sveriges befolkning baseras på uppskattningar om hur många som kommer att
födas och dö, flytta in och flytta ut ur Sverige.
År 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och den förväntade utvecklingen är att
befolkningsmängden kommer att öka varje år fram till år 2070 då beräknade invånarantalet är
drygt 13 miljoner.
Fler äldre och fler barn ökar behovet av välfärd. Gruppen medborgare som är 85 år och äldre
kommer snabbt öka inom den kommande tioårsperioden1. Det innebär att det finns ett större
behov av välfärd framförallt inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvård. Det finns även en
ökning av barn i förskole- och skolålder vilket innebär stora utmaningar på verksamheter
inom skolan. Det är inom vård och omsorg och förskola och skola som de största
rekryteringsbehoven kommer att finnas.
Befolkningsutvecklingen påverkar behovet av antalet anställda i välfärdstjänster. För personer
i arbetsför ålder är ökningen inte lika stor och i vissa delar av landet minskar antalet. Det innebär
att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta.
Finspångs kommuns befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen i Finspång skiljer sig från landets på ett sätt som borde vara till
fördel för kommunen som arbetsgivare när det gäller personalförsörjningen. Under de senaste
åren har Finspångs kommun haft en stor inflyttning av personer i arbetsför ålder med barn.
Detta borde innebära tillgång till potentiell arbetskraft.

1

SCB, www.scb.se Sveriges framtida befolkning 2017-2060
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Behov till följd av ökning av antal barn i Finspångs kommun
När det gäller uppskattningen av personalbehovet framåt finns det olika faktorer att ta hänsyn
till. Förutom att antalet barn i förskoleålder skiljer sig från år till år så varierar också
inskrivningsgraden. Många barn är inskrivna på fristående förskolor eller i förskolor i
grannkommuner. I beräkningarna av personalbehoven förutsätts att fördelningen mellan egna
kommunala förskolor och externa anordnare är densamma som idag. Vid en kraftig ökning av
antalet barn är det långt ifrån säkert att de fristående förskolorna kan öka antal avdelningar i
samma takt som behoven ökar. Därför måste kommunen vara beredd på att möta en något
högre inskrivningsgrad än tidigare.
Volymerna inom förskola varierar mycket under året, vilket skapar stora utmaningar för
bemanningen. På våren och sommaren har inte bara alla 1 – 5 åringar rätt till förskola utan
också alla sexåringar. När skolorna börjar på hösten går sexåringarna över till förskoleklassen
och antalet inskrivna barn minskar med nästan 250 individer. Sedan ökar antalet barn
succesivt under läsåret för att nå en ny topp sommaren därpå.
De årskullar som kommer in respektive ut varierar kraftigt i storlek. 2016 var det 218 elever
som gick över i förskoleklass. 2017 var det 282 barn som gick över till förskoleklass samtidigt
som det var en relativt liten årskull som började på förskolan.
Officiell statistik anger antalet barn per årsarbetare den 15 oktober. Det ger ett värde som kan
jämföras med andra kommuner men säger lite om belastningen på våren. Vid framtagandet av
Finspångs kommuns prognos har volymen och inskrivningsgraden baserats på antalet barn
inskrivna den 6 februari. Datumet är valt för att representera ett ungefärligt medelvärde för
året.
Förskolan
Antalet barn i förskoleålder ökar fram till 2023 med 11,5 procent vilket motsvarar en ökning
av drygt 170 individer. 85 procent av barnen i förskoleålder går i kommunal förskola.
Förutsatt att inskrivningsgraden och fördelningen mellan egna och externa förskolor förblir
densamma som år 2018 kommer antalet barn på kommunens förskolor att öka med 145 barn
till år 2023. År 2018 hade Finspångs kommun 5,1 inskrivna barn per årsarbetare vilket är i
nivå med snittet för andra kommuner. Om samma personaltäthet och inskrivningsgrad behålls
behöver personalen utökas med ca 28 årsarbetare till 2023. 2

2
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Grundskolan
Tabellen i bilaga 1 visar att antalet elever på grundskolans F-6 ökar från 2018 med nästan 13
procent fram till 2023. Det motsvarar en ökning på ungefär 200 elever. Under samma
tidsperiod kommer elevantalet på grundskolan 7-9 öka med 11,5 procent, vilket motsvarar
drygt 75 elever. Under de senare åren har snittet på personaltätheten varit ca 12 elever per
årsarbetare vilket skulle leda till en ökning med 23 årsarbetare till 2023. Grundskolan
sysselsätter 309 årsarbetare år 2018.
Gymnasiet
Bilaga 1 visar att antalet individer i ålder16-19 år håller sig stabilt fram till år 2023.
Prognosen visar på en kraftig ökning från år 2024 och framåt. Bemanningen påverkas till stor
del på hur många av dessa elever som väljer den kommunala gymnasieskolan. Andra faktorer
som påverkar verksamheten i gymnasieskolan och därför även personalbehovet är om
politiken beslutar om att bereda fler studieplatser. Kommunen kan själva besluta vilka
program som ska finnas i gymnasieskolan, förutom de individuella programmen. Kommunen
är förpliktigad att ta emot elever till de individuella programmen, vilket innebär att om
resultaten på grundskolan blir sämre kommer behovet av dessa platser att öka. Bedömningen
är att bemanning i gymnasieskola under de närmaste åren fram till 2023 kommer hålla sig i
linje med den bemanning kommunen har idag.
Sammanfattningsvis finns ett ökat behov av personal till skolan, vilket är en stor utmaning
eftersom det redan idag är svårt att rekrytera lärare. Lagkrav på legitimation för de
pedagogiska yrkena syftar till att säkerställa kvalitéten på undervisningen, men begränsar
samtidigt urvalet vid rekrytering i en situation där urvalet redan är snävt. SKL lyfter fram att
det inte kommer att räcka med att enbart satsa på rekrytering, utan olika lösningar behöver
prövas parallellt så som att andra befattningar behöver prövas inom skolan och samverka med
lärare, förbättra arbetsmiljön och locka fler att utbilda sig till lärare. Totalt hade grundskolan
42 årsarbetare år 2018.
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Behov till följd av äldre befolkning
Som tidigare nämnt ökar den äldre befolkningen i Finspång så som i övriga Sverige.
Medborgarnas behov av hjälp och stöd ökar med åldern.

Befolkningsutveckling i Finspångs kommun
2008-2036 65år och äldre
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Tabellen nedan visar faktisk befolkning till 2018 och beräknad prognos till 2025.
Ålder
65-79
80+
65+

2016
3 900
1 364
5 264

2017
3 938
1 387
5 325

2018
3 941
1 422
5 363

2019
4 003
1 400
5 403

2020
4 010
1 418
5 428

2021
3 959
1 477
5 436

2022
3 949
1 508
5 457

2023
3 897
1 579
5 476

2024
3 849
1 643
5 492

2025
3 797
1 701
5 498

Inom vård och omsorg är de flesta brukarna över 80 år. Den åldersgruppen ökar med ungefär
150 personer från 2018 till och med 2023.
Behov av hemtjänst och särskilt boende
Enligt befolkningsframskrivningen för Finspångs kommun kommer antalet kommuninvånare
över 80 år att öka med 157 individer fram till 2023. Det är en ökning på 11 procent som
kommer kräva en utökning av personal. Invånare 65 till 79 år kommer öka de närmaste två
åren för att sedan minska till nuvarande nivå fram till år 2023. En viktig aspekt gällande
bemanning är eventuella politiska beslut om att utökat antal platser på särskilt boende, vilket i
sin tur kan öka behovet av personal. Det kan antas att ökningen av antalet invånare över 80 år
motsvarar ett behov av utökning av personalen med 10 procent fram till 2023.
Personalbehovet påverkas av en rad olika faktorer, däribland framtida nationella förändringar.
År 2018 skickades betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform ut på remiss till
kommuner och Regioner/landsting.3 Målbilden om God och nära vård i Sverige innebär att
3
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hälso- och sjukvården ska gå ifrån sjukhusnära vård till mer avancerad vård i hemmet och i
primärvården. Förslaget innebär troligen större volymer omvårdnad och kommunal hälso- och
sjukvård vilket innebär behov av mer utbildad personal inom kommunerna.
Sammanfattningsvis har planen i ovanstående stycken presenterat framskrivningar av
befolkningsmängd och relaterat det till behov av personal. Behoven av personal är beräknade
på att vi bemannar på samma sätt som idag, vilket framåt inte kommer vara möjligt. De stora
ökningarna av verksamhet finns inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Till 2023 ökar
befolkningen i Finspång med 3 procent totalt (se bilaga 1). Andra verksamheter som
kommunen bedriver kommer också att behöva utökas, om antalet kommuninvånare ökar.
Som nämnts i inledningen har Finspångs kommun har som vision att öka till 30 000 invånare
till år 2035. Om Finspångs kommun ska nå denna vision innebär det att vi ökar med
ytterligare 1000 personer fram till 2023. Hela den ökningen kommer troligtvis bestå av barn
och personer i 30 – 50 års ålder. Det kommer naturligtvis ställa höga krav på skolan och
barnomsorgen men även på kommunens samhällsfunktioner. Många av kommunens
samhällsbyggnadsfunktioner belastas hårt när befolkningen med medföljande
infrastrukturförändringar växer.
Under tillväxtfasen krävs troligen en högre bemanning i förhållande till befolkningen än när
befolkningen minskar.

3 Nuläge bemanning och kompetens
Beskrivning av nuläge och sektorernas mål kommer från uppgifter framtagna av respektive
sektor. Som tidigare nämnts följer Finspångs kommun den demografiska utvecklingen som
beskrivits på nationell nivå med ökad befolkningsmängd främst av yngre och äldre. Denna
utveckling ökar behov av stöd inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Särskilt inom
utbildning och vård och omsorg behöver anpassningar och nya lösningar göras för att möta
den kommande brist på arbetskraft, samtidigt som behovet inom verksamheterna ökar. En
sådan anpassning som pågår inom sektor utbildning är att renodla undervisningen, så att
legitimerad personal används till undervisning. Andra uppgifter som tidigare omfattats i
lärartjänster, så som dokumentation och kontakter med externa aktörer utförs av professioner
som traditionellt sätt inte funnits inom skolan. Inom vård och omsorg och social omsorg är det
ett faktum att andelen äldre ökar. På motsvarande sätt som sektor utbildning, ser sektor vård
och omsorg över vilka uppgifter som framåt kan utföras av andra yrkesgrupper. Vidare
utforskar vård och omsorg de tekniska lösningar som gör glappet mellan det behov av
personal och tillgången av densamma, kan minska. Behovet av att kommunen ska bedriva mer
avancerad vård gör att ansträngningarna för att bygga på kompetens hos befintlig personal
behöver öka. Sektor social omsorg uppger att antalet personer med funktionshinder är högre i
Finspångs kommun jämfört med andra kommuner. Antal barn som är inskrivna i särskola har
också ökat de senaste åren. 4 Vidare uppger sektor social omsorg att kunskapen om
samsjuklighet ökar, dvs att personer har flera olika hälsoproblem samtidigt, vilket i sin tur
ökar kraven på kompetens i kommunen. Sektorerna har påbörjat arbetet med att förbereda sig
på större behov av kompetens de kommande åren för att bedriva avancerad sjukvård och
palliativ vård främst i det egna hemmet men även i kommunens särskilda boenden.

4
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Vikarieanskaffning
Användandet av vikarier och behovet av fler vikarier är större än vad det finns tillgång till.
Finspångs kommun har svårt att försörja sig på vikarier inom de flesta verksamheterna, och
det är extra sårbart i vikarietäta verksamheter. Vikariebristen är störst bland undersköterskor,
kockar, restaurangbiträden, personliga assistenter, barnskötare, lärare och
förskollärare. Särskilt svårt är det att få vikarier till verksamheter i Finspångs kommuns
ytterområden. Verksamheternas behov av vikarier har varit stabil de senaste tre åren, men
behöver minskas eftersom att tillgången av arbetskraft minskat. Kommunen ser redan
svårigheter i att rekrytera vikarier i den utsträckning som krävs och med prognosen framåt
kommer det bli ännu svårare. I statistik kring varför vikarier nyttjas kan olika kategoriseringar
göras, 25 procent av vikariebehovet finns för planerad frånvaro, det vill säga ledigheter så
som semester och möten. Dessa skulle kunna planeras i schemaläggningen och på så sätt
minska vikariebehovet till förmån för tillsvidaretjänster. På sikt finns ytterligare kategorier av
frånvaro att arbeta vidare med och uppskattningen som gjorts visar att vikariebehovet skulle
kunna minskas med 50 procent mot vad det är idag med en annan typ av grundbemanning och
schemaläggning. En annan faktor som också behöver tas hänsyn till är att när vikarier används
istället för en ordinarie blir det minskad produktivitet, då vikarier oftast inte har samma
ansvarsområde som ordinarie.
Heltid och deltid
Finspångs kommun har en uppsatt plan för hur heltidsarbetet bland medarbetare ska öka och
hur rekrytering på heltid ska ske för att tillse att heltid blir norm. Att kunna erbjuda tjänster på
heltid är en del i att öka attraktiviteten för Finspångs kommun som arbetsgivare.
I Finspångs kommun fanns det i år (2018) 55 medarbetare som arbetar deltid men har
önskemål om att öka sysselsättningsgraden till heltid. Skulle samtliga önskemål tillgodoses
genererar detta en ökning av 8 årsarbetare, motsvarande en kostnad av 3,6 miljoner.
Digitalisering
Digitalisering är inte en teknisk förändring utan snarare en digital transformation som finns
såväl i Finspångs kommun och i omvärlden i övrigt. Tekniken påverkar vårt sätt att arbeta,
kommunicera med varandra, hur vi fattar beslut och kan i vissa delar ersätta mänskligt arbete.
Det innebär att digitalisering är en social förändring. Digitalisering kräver en strukturerad
process för att lyckas, på samma sätt som andra stora förändringar. Kommunens chefer
behöver därför till stor del arbeta med förändringsledning idag. Cheferna behöver ha kunskap
om förändringsledning, för att kunna kommunicera varför förändring ska ske och stötta och
bemöta medarbetare i förändringsprocessen och belysa framgångar. Samtliga sektorer ser ett
ökat behov av kompetens inom IT och digitalisering för att kunna följa med i den
teknologiska utvecklingen. Det finns behov av att byta från manuell hantering till digitala
lösningar för att underlätta flödet i kommunens olika interna processer och ärendehantering.
Processer med att testa olika tekniska lösningar sker inom alla sektorer men arbetet skulle
behöva intensifieras. 5
Språkkunskaper och kulturell kompetens
Det är främst verksamheter inom utbildningssektorn och vård och omsorg som uppger att det
finns ett ökat behov av andra språkkunskaper och kunskap om kulturella skillnader bland
medarbetare, för att öka kvalitét och service till Finspångs kommuns invånare. Sektor
utbildning framhåller att andel barn med särskilda behov ökat de senaste åren, vilket innebär
ökat behov av resurser. Finspång är finskt förvaltningsområde och ska tillgodose rätten för
5
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sverigefinnar att använda sitt modersmål i offentliga sammanhang. Verksamheten uppger att
det inte finns brist på finsktalande personer i kommunens verksamheter totalt, men att dessa
kompetenser inte centrerade till de verksamheter som främst behöver finskspråkig kompetens.
Chefstjänster
Sektor utbildning, vård och omsorg och social omsorg påtalar även svårigheter att rekrytera
till chefstjänster och rektorstjänster, särskilt att få sökande som har tidigare chefserfarenhet.
Körkort
Körkort inom vård och omsorg, social omsorg och samhällsbyggnad (lokalvården) saknas
bland flera medarbetare vilket försvårar bemanning i de verksamheter som förutsätter att
medarbetare förflyttar sig i tjänsten eller i verksamheter som är förlagda i Finspångs
ytterområden och därför kräver förflyttning med bil till och från arbetet.
Kommande pensionsavgångar
Inom vård och omsorg och utbildning förväntas andelen pensionsavgångar vara höga i
förhållande till antalet anställda inom sektorn, vilket kommer öka trycket på nyrekrytering
inom de kommande 5–10 åren. Dessutom ökar befolkningsmängden i Finspång, vilket innebär
att kommunen bör räkna med ett växande antal medarbetare.
Konsultkostnader
För de kompetenser som vi har brist på används konsulter externt. En sammanställning av
kostnader per kategori för år 2018 finns i bilaga 2. Varje sektor behöver analysera sina
konsultkostnader och avväga vilken kompetens eller tjänst som ska finnas inom kommunen
och vad som även fortsättningsvis är mest lämplig att anlita konsulter till. De
konsultkostnader som tillkommit på grund av brist på arbetskraft och eller kompetens behöver
åtgärdas.
Åldersstruktur
Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda medarbetare i Finspångs kommun är 46,5 år
(för 2018), det kvarstår i stort på samma nivå år 2016-2019.
Könsfördelning
Majoriteten av medarbetare i Finspång kommun är kvinnor, av totalt 1811 medarbetare är
1545 kvinnor och 256 män (2018). Procentuellt motsvarar det 85 procent kvinnor och 15
procent män. Flest andel kvinnor i relation till män återfinns inom sektor vård och omsorg,
sektor social omsorg och sektor utbildning.
Kommande pensionsavgångar enligt avtal (65-67år)
Kommunen befinner sig i en period då många anställda lämnar arbetslivet. 37 medarbetare
gick i pension under 2018. Det var 12 personer som fyllde 65 år under 2018. Den siffran
beräknas ligga kring 30 personer per år de närmaste åren. Värt att notera är att det är fler
medarbetare som gått i pension än som uppnått 65 år under året då det finns fler som går i
pension innan de fyllt 65.
Antal uppsägningar från Finspångs kommun år 2018 per sektor
Sektor
Utbildning
Ledning
Samhällsbyggnad

Kvinnor
45
10
11

Män
17
3
5
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5
1
31

Andelen uppsägningar 2018 motsvarar 8 procent, snittet för Sveriges kommuner är 9 procent.
Den sammanlagda frånvaron
Semester, sjukdom, föräldraledighet och vård av barn - motsvarar totalt 426,20 årsarbetare.
Ytterligare frånvaro, tjänstledighet och studieledighet uppgick till 91,03 årsarbetare.
Sjukfrånvaro i procent av
gruppens sammanlagda
arbetstid

2017

2018

Sjukfrånvaro kvinnor

5,7

6,6

Sjukfrånvaro män

3,5

4,7

Sjukfrånvaro anställda yngre
än 30 år

5,7

5,9

Sjukfrånvaro anställda 30-49
år

4,6

6,0

Sjukfrånvaro anställda 50 år
och äldre

5,9

6,7

Total sjukfrånvaro

5,3

6,3

Den totala sjukfrånvaron är för Finspångs kommun har legat på 5,3 procent för 2016 och
2017, men ökade 2018 till 6,3 procent. Finspångs kommuns totala sjukfrånvaro ligger något
under snittet för andra kommuner, vilket är på 6,6 procent.
Andel tidsbegränsade anställningar
Finspångs kommuns har ett stort antal timanställda och månadsanställda medarbetare.
Omräknat i årsarbetare motsvarade arbetad tid för timanställda 154,3 årsarbetare och 213,94
årsarbetare för månadsanställda vikarier. Andelen visstidsanställda med månadslön uppgick år
2018 till 8 procent, vilket är lägre än snittet i riket som ligger på 9 procent. Andelen
tidsbegränsade timanställda uppgick till 13 procent, vilket är snittet för kommuner totalt. 6
Trots att Finspångs kommun ligger i nivå med riket totalt är andelen tidsbegränsade
anställningar högre än önskvärd utifrån aspekter så som personalkontinuitet.
Bemanning
I flera av kommunens verksamheter måste vikarier tas in vid ordinarie, eller bokad personals
frånvaro. Detta görs genom att ta in tidsbegränsad personal, timanställda eller
månadsanställda men även genom att medarbetare arbetar mer än sin ordinarie arbetstid
(övertid och mertid). Omsatt i årsarbetare motsvarade arbetstiden för timvikarier och
tidsbegränsade månadsanställningar 368 årsarbetare under år 2018 (318,76 årsarbetare under
år 2017). Även snittet för tillsvidareanställda under 2018 har ökat. En översyn av
grundbemanningen startades 2018 och verksamheterna inom vård och omsorg och social
omsorg arbetar med att minska andelen visstidsanställda. Sektor vård och omsorg och vård
och omsorg har påbörjat arbete med schemaoptimering utifrån bemanningskrav. En del av
6
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arbetet med grundbemanningen är att öka andelen tillsvidareanställda för att minska behovet
av vikarier.
Pendling till Finspång
Förutom personer som bor i Finspång har Finspångs kommun ett brett upptagningsområde.
Den pendlande arbetskraften kommer främst från medarbetare som bor i Norrköping, och
antalet som pendlar från Norrköping till Finspång har ökat. Näst efter Norrköping pendlar
flest personer till Finspång från Linköping, Motala och Katrineholm. Även pendlande från
Örebro har ökat. Vidare ser vi att den totala pendlingen ökat under åren, samt att män har en
större tendens att pendla än kvinnor. 7
Bland Finspångs kommuns medarbetare har vi drygt 170 personer som pendlar från
Norrköping, och drygt 20 från Motalas kommun respektive Linköpings kommun. De grupper
som pendlar i större utsträckning arbetar som chefer (enhetschef, gruppchefer, rektorer),
lärare, brandmän, socialsekreterare och sjuksköterskor. För dessa yrkeskategorier som har
störst tendens att pendla, behöver Finspångs kommun vidga sin marknadsföring till dessa
orter.
SKL:s strategier för att möta framtidens rekryteringsutmaning
Finspångs kommuns demografiska utveckling i stort följer det mönster som visas i Sverige
totalt och att lyckas med framtida personal- och kompetensförsörjning kommer att vara en
utmaning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med att ta följa upp
rekryteringsbehovet på nationell nivå och har tagit fram omfattande rapporter som stöd till
kommuner och landsting. SKL har tagit fram 9 strategier för att möta framtidens
rekryteringsutmaning.8 Finspångs kommun fortsatta arbete kring personal och
kompetensförsörjning kommer att utgå från dessa 9 strategier:
1 Använd kompetens rätt
2 Bredda rekryteringen
3 Låt fler jobba mer
4 Förläng arbetslivet
5 Visa på karriärmöjligheter
6 Skapa engagemang
7 Utnyttja tekniken
8 Marknadsför jobben
9 Underlätta lönekarriär
För att kunna möta nutida och framtida rekryteringsbehov behöver Finspångs kommun arbeta
brett med flera strategier parallellt. Eftersom det kan konstateras vilka utmaningar som är
särskilt svåra för kommunen behöver fokus ligga på de strategier som är rimligast att få störst
effekt för personal och kompetensförsörjningen. Syftet med att använda strategierna är att de
7
8
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dels ska attrahera människor att välja Finspångs kommun som arbetsgivare, men också
fungera som ett medel för att behålla medarbetare.

4 Nuläge och mål
Ovan finns beskrivet nuläge för bemanning och utmaningar för Finspångs kommun gällande
försörjning av personal och kompetens. Målet för Finspångs kommun är att samtliga tjänster
inom Finspångs kommun är tillsatta av medarbetare som har rätt kompetens för
yrket/uppdraget. Detta gäller både för idag samt för att fortsätta ha en god personal och
kompetensförsörjning framåt i tiden. Sammanfattningsvis går det att dra följande slutsatser:


Kommunen uppnår idag inte målet för personal och kompetensförsörjning, och har
idag svårigheter att försörja sig på personal med rätt kompetens inom flera
verksamheter. Främst rör det sig om personal med rätt kompetens till sektor vård och
omsorg samt sektor utbildning. Resursbehovet inom nämnda sektorer kommer att bli
större. Dessutom har dessa sektorer den största delen av nära förestående
pensionsavgångar bland befintliga medarbetare. Eftersom utbudet av arbetskraft inte
täcker rekryteringsbehovet behövs nya lösningar inom vård och omsorg och utbildning
för att täcka glappet. Tekniska hjälpmedel implementeras och testas i verksamheterna,
det är ett arbete som behöver fortsätta och intensifieras.



Kommunen har idag svårt att rekrytera vikarier, samtidigt som andelen
visstidsanställda uppgår till över 300 årsarbetare. Det finns ett behov av att minska
andelen vikarier eftersom antalet vikarier är begränsat. Samtidigt finns det
deltidsanställda i kommunen som önskar att gå upp till heltid.



Det finns i kommunen idag inte tillräcklig kompetens inom digitalisering för att nyttja
den teknologiska utvecklingens fulla potential. Genom att tillämpa digital teknik kan
kontakten mellan medborgare och kommunen förenklas, processer förkortas och
delvis automatiseras, vilket är en förutsättning för att utveckla och behålla en god
service. Digitalisering innebär förändringsarbete där olika tekniska lösningar
tillämpas. För att lyckas med digitaliseringen behöver cheferna som ska leda
förändringsarbetet inom kommunen utbildning i förändringsarbete. I detta
sammanhang är det viktigt att betona att digitalisering inte nödvändigtvis behöver
innebära att jobb försvinner. Behovet av vård och omsorg kommer att öka och
digitaliseringen blir därför snarare en förutsättning för att kommunen ska klara att
leverera välfärd.



Det finns svårigheter att rekrytera till chefstjänster generellt till kommunens
verksamheter. Det är brist på sökande med chefserfarenhet. Finspångs kommun är i
behov av att i större grad kunna rekrytera internt till chefspositioner.



Medarbetarnas språkkunskaper samt kulturell kompetens behöver ökas för att
underlätta kommunikationen med kommunens alla invånare. Finspångs kommun är
finskt förvaltningsområde och ska tillgodose rätten för sverigefinnar att använda sitt
modersmål i offentliga sammanhang. Det råder brist på medarbetare som är
finsktalande och som har kompetens inom finsk kultur. Språkkunskaper samt kulturell
kompetens ska vägas in i framtida rekryteringar.



Verksamhetsspecifika uppdaterade kunskaper utifrån nya legitimations- och lagkrav är
svåra att tillgodose inom kommunen.
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5 Plan
Det mest akuta är att stävja den redan påbörjade personalbristen inom både vård och omsorg
och utbildning genom att vidta flera olika åtgärder. Genom att använda de strategier som SKL
tagit fram kan bristerna gällande personal och kompetens åtgärdas, och säkerställa en god
personal- och kompetensförsörjning framåt. Inledningsvis gjordes en beskrivning av personal
och kompetensförsörjningens avgränsningar och att de utmaningar som är specifika för
sektorerna också behöver hanteras av sektorerna. Utifrån denna övergripande plan ska varje
sektor ta fram detaljerade åtgärder för personal och kompetensförsörjningen framåt.
Åtgärderna ska vara utformade efter mätbara mål som är delmål till Finspångs kommuns
personal och kompetensförsörjning.
Använd kompetens rätt
För att kunna säkerställa att Finspångs kommun använder sina resurser på bästa sätt behöver
det vara tydliggjort inom organisationen, vem som gör vad. Verksamheterna behöver
inventera vilka kompetenser som krävs för varje verksamhet. Uppdragsbeskrivningar är ett
sätt att tydliggöra uppdrag och roller. Genom att också fråga sig vilka befintliga moment en
yrkeskategori idag gör som kan utföras av annan yrkeskategori, kan även nya tjänster skapas.
Befattningar som normalt är låsta till vissa verksamheter behöver prövas på andra områden.
Att använda kompetensen rätt handlar också om att göra avväganden om vilken specifik
kompetens som ska finnas internt i kommunen och vilken kompetens som är mer lämpad för
att anlita externt via konsulter. Specialistkompetens kan också behållas genom samarbete
mellan kommuner. Möjligheter för samarbeten behöver utforskas.
Bredda rekryteringen
Med att bredda rekryteringen menas att revidera de krav som idag ställs i samband med
rekrytering. Det handlar om att skapa fler vägar in i olika yrken. Finspångs kommun behöver
fortsätta ta vara på möjligheten att erbjuda praktikplatser, feriearbete med mera. Vidare är
könsfördelningen i Finspångs kommun ojämn, där kvinnor är överrepresterade. Finspångs
kommun ska arbeta för att förändra normer om att vissa arbeten är mer lämpade för personer
med ett visst kön och på så vis bredda rekryteringen. Genom att möjliggöra praktikplatser kan
kommunen ta vara på unga personers intresse för olika yrken. Genom validering och praktik
kan nyanlända snabbare komma in i arbete, vilket även bidrar till en ökning av den kulturella
kompetensen samt språkkunskaper.
Låt fler jobba mer
Genom att införa heltidsanställningar på tjänster som idag är på deltid kan arbetskraften öka
utan behovet av rekrytering minskas. Finspångs kommun har en plan för att heltid ska vara
norm, vilket innebär att medarbetare som önskar att arbeta heltid ska tillgodoses, och att
rekryteringar enbart ska ske på heltid.
Visa på karriärmöjligheter
Det konstateras i kommunkompassen att Finspångs kommun aktivt arbetar med att ta fram
karriärmöjligheter inom respektive enheten, men att det saknar central samordning kring de
insatser som görs.9 Genom att införa karriärtrappor möjliggörs en breddning av rekryteringen.
Medarbetare kan rekryteras till enklare arbeten och internt kompetensutvecklas för att ta olika
steg i karriärtrappan. Karriärtrappan förutsätter att det finns tydliga beskrivningar kopplat till
varje karriärnivå samt att modell för kompetensutveckling är framtagen och att det sker med
regelbundenhet. Genom att införa karriärtrappa kan Finspångs kommun i större utsträckning
9

Kommunkompassen, SKL:s utvärdering av kommuner, www.skl.se
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bygga på kompetens till specialistområden. Det blir lättare att behålla personer med dessa
kompetenser inom organisationen eftersom medarbetare erbjuds utvecklingsmöjligheter
internt. Kommunövergripande insatser behöver tas fram, så som ett lokalt mentorskap,
förberedande program för chefstjänst, specialisttjänst. De kommunövergripande insatserna
behöver verka vid sidan av de regionala program som Finspångs kommun deltar i, för att fler
medarbetare ska omfattas. Chefer som lyfter fram medarbetare som kan utvecklas vidare
borde premieras.
Skapa engagemang
Genom att skapa delaktighet och inflytande på sin arbetsplats ökar chanserna för att
medarbetare vill stanna kvar i sin tjänst i Finspångs kommun. SKL uppger att unga söker
arbete som är meningsfulla, vilket unga även anser att välfärdsjobben är. Detta är en styrka
som Finspångs kommun ska ta vara på genom att uppmuntra till delaktighet hos medarbetare.
Genom goda ambassadörer som arbetar och vill stanna kvar på sin arbetsplats, attraherar
Finspångs kommun nya medarbetare.
Utnyttja tekniken
Genom att höja kompetensen inom IT och digitalisering kan nya lösningar tas fram. För att
medarbetare ska kunna hantera de krav som ställs när arbetsplatsen blir mer digital krävs
introduktion i det nya systemet eller arbetssättet. Finspångs kommun bevakar tekniska
innovationer och utveckling för att förbättra och effektivisera verksamheterna. Eftersom att
tillgången av personer som kan arbeta inom våra verksamheter är en bristvara, behövs
tekniska hjälpmedel för att till viss del ersätta behovet av arbetskraft framåt. Det innebär att
vissa arbetsuppgifter som idag genomförs av medarbetare framåt ska hanteras med hjälp av
tekniska verktyg. På så vis frigörs medarbetares resurser till andra uppgifter som krävs att
utföras av en person. Strukturer för kompetensutveckling digitalt lärande så som e-lärande ska
nyttjas för kompetensutveckling av medarbetare.
Marknadsför jobben
Finspångs kommun ska både internt och externt anses vara en attraktiv arbetsgivare och
därför vara synliga som arbetsgivare och marknadsföras i arenor där arbetskraften finns.
Genom att sprida information om kommunens verksamheter och om hur det är att arbeta hos
oss attraherar kommunen nya medarbetare. Finspångs kommuns Employer Branding strategi
definierar att strävan efter att Finspångs kommun anses vara en attraktiv arbetsgivare utåt,
handlar om en resa inåt. Genom att förbättra arbetsmiljön och skapa rätta förutsättningar för
våra medarbetare att klara sina uppdrag och fortsätta lära nytt, förstärker och sprider våra egna
medarbetare arbetsgivarmärket. 10 Vidare behöver det tas hänsyn till att en del av
arbetskraften kommer från pendlande kommuner i närheten, främst Norrköping. De
ansträngningar som Finspångs kommun gör för att marknadsföring behöver förutom i
Finspång, även spridas till arenor i närliggande kommuner.
Underlätta lönekarriär
Finspångs kommun ska ha löner som är konkurrenskraftiga. Inom vissa kategorier är
Finspångs kommun redan det, och där gäller det att fortsätta vara det. Möjlighet ska finnas för
skickliga medarbetare att få en god löneutveckling om de arbetar kvar i kommunen. Att
främja kompetensutveckling måste stimuleras och belönas.

10

En strategi för attraktiv arbetsgivare – En Employer Brandingstrategi utifrån strategisk plan 2017-2019,
Finspångs kommun
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Bilaga 1
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Bilaga 2
Konsultkostnader för 2018
Sektor
Politisk organisation

Politisk organisation
Summa
Ledningsstab

Benämning/Kto
Administrativa
konsulter
Övriga konsulter
Administrativa
konsulter
IT- konsulter
Juridiska konsulter
Personalrekryterings
-konsulter
Tekniska konsulter
Övriga konsulter

Ledningsstab Summa
Social omsorg

Social omsorg Summa
Kultur och bildning

Kultur och bildning
Summa
Samhällsbyggnad

IT- konsulter
Juridiska konsulter
Övriga konsulter

Administrativa
konsulter
IT- konsulter
Juridiska konsulter
Tekniska konsulter

Samhällsbyggnad Summa

Utbildning Summa
Vård och omsorg
Vård och omsorg Summa
Kommungemensamma

550 000

325 000
1 240
000
500 000

41 100
591 199

655 000
0
0

728 800
109 900
0

0
2 641
000
3 796
000
0
100 000
0
100 000

0
847 300

?

?

0

29 400

0
60 000
1 900
000
932 000

1 600
42 600
853 300

195 200

1 881
200
0
71 400
42 800
114 200

IT- konsulter
Personalrekryterings
-konsulter
Övriga konsulter

Övriga konsulter

Utbildning

Utfall
Årsbudg
et
915 000

Administrativa
konsulter
IT- konsulter
Övriga konsulter
Juridiska konsulter
Övriga konsulter
IT- konsulter

2 892
000
0

3 038
700
3 965
600
0

0
0
0
12 000
50 000
62 000
0

239 200
682 300
921 500
65 900
18 600
84 500
0
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kostnader
Kommungemensamma
kostnader Summa
Finansenheten

Övriga konsulter

935 000
935 000

468 000
468 000

Administrativa
konsulter
Juridiska konsulter
Övriga konsulter

208 000

77 400

0
0

0
1 015
900
1 093
300
?

Finansenheten Summa

208 000

Totalsumma

?
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Bilaga 3
Förvärvsarbetande utpendlare resp. inpendlare
Fördelning: De 20 största utpendlings- resp. inpendlingskommunerna,
de 10 största utpendlings- resp. inpendlingslänen i kombination med kön

Statistik för Finspång kommun 2012
Nattbefolkning, bostad i regionen
Utpendling till

Män

Kvinnor

Dagbefolkning, arbetsställe i regionen

Båda
könen

Inpendling från

Kommun
Norrköping
Linköping
Katrineholm
Vingåker
Stockholm

779
145
50
53
44

684
104
63
56
27

1 463
249
113
109
71

Söderköping
Motala
Nyköping
Örebro
Utlandet

15
21
14
10
7

17
8
8
6
5

32
29
22
16
12

Kommun
Norrköping
Linköping
Motala
Söderköping
Katrineholm

Män

Kvinnor

Båda
könen

1 265
266
99
43
35

672
94
50
20
9

1 937
360
149
63
44

25
29
26
18
14

12
7
7
6
5

37
36
33
24
19

Stockholm
Vingåker
Örebro
Hallsberg
Nyköping

Pendling 2017
Statistik för Finspång kommun 2017
Nattbefolkning, bostad i regionen
Utpendling till

Män

Kvinnor

Dagbefolkning, arbetsställe i regionen

Båda
könen

Inpendling från

Kommun
Norrköping
Linköping
Katrineholm
Vingåker
Stockholm

988
139
63
43
44

781
105
67
57
25

1 769
244
130
100
69

Söderköping
Göteborg
Motala
Örebro
Nyköping

15
21
10
10
11

11
3
12
8
7

26
24
22
18
18

Kommun
Norrköping
Linköping
Motala
Söderköping
Katrineholm
Örebro
Vingåker
Stockholm
Hallsberg
Nyköping

Män

Kvinnor

Båda
könen

1 369
252
103
45
34

759
75
45
23
15

2 128
327
148
68
49

32
24
28
18
14

16
15
4
11
4

48
39
32
29
18
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