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Kommunstyrelsen 

Delårsrapport tertial 2 2020 

Sammanfattning 

2020 har varit ett speciellt år och mycket av det strategiska och vardagliga 

arbetet har handlat om corona. Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 

2019 om en ny styrmodell. Från och med 2020 är utgångspunkten för budgetplan 

och verksamhetsutveckling är de 17 globala målen i Agenda 2030. 

Finspångs kommuns krisledning aktiverades den 11 mars då de första fallen av 

covid-19 påträffades i länet. Uppdraget att säkra bland annat information, 

skolgång och vård har krävt många resurser både då det gäller chefer och andra 

nyckelpersoner. Varsel har intensifierats i Finspång under hösten men 

konkurserna i regionen har varit färre jämfört med föregående år men det finns 

en oro för att konkurserna kommer att öka när de olika statliga stöden fasas ut. 

Arbetslösheten i Finspång har ökat jämfört med 2019 men har än så länge inte 

nått de nivåer som kommunen hade 2018. 

Kommunens budgeterade resultat för 2020 är 13,6 mnkr. Prognosen för helåret 

visar ett resultat om 21,6 mnkr, en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr. 

Finspångs kommuns prognostiserade överskott innebär att kommunen klarar 

balanskravet 2020. Kommunens resultat per sista augusti var 40,8 mnkr vilket är 

29,4 mnkr högre än samma period föregående år.   

Större delen av överskottet i årsprognosen beror på extra generella statsbidrag på 

grund av pandemin. Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett 

underskott. Underskotten finns inom sektorerna social omsorg, utbildning och 

vård och omsorg. I jämförelse med prognosen i majrapporten har underskotten 

minskat med 4,6 mnkr för dessa sektorer. 

Bolagen prognostiserar tillsammans en vinst om 36,5-38,5 mnkr. 

Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms utifrån 

dagens kunskap uppfyllas vid årets slut. 

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning redovisas inte i 

denna delårsrapport. När man inför en ny styrmodell så kräver det lednings- och 

stödresurser. Att införa denna nya styrmodell på det sätt som normalt skulle skett 

har inte varit möjligt på grund av pandemin.  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
delårsrapporten, tertial 2 2020.

3



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 357   Dnr: KS.2020.0962 

 

Delårsrapport tertial 2 2020 

Beskrivning av ärendet 

2020 har varit ett speciellt år och mycket av det strategiska och vardagliga 

arbetet har handlat om corona. Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 

2019 om en ny styrmodell. Från och med 2020 är utgångspunkten för budgetplan 

och verksamhetsutveckling är de 17 globala målen i Agenda 2030. 

Finspångs kommuns krisledning aktiverades den 11 mars då de första fallen av 

covid-19 påträffades i länet. Uppdraget att säkra bland annat information, 

skolgång och vård har krävt många resurser både då det gäller chefer och andra 

nyckelpersoner. Varsel har intensifierats i Finspång under hösten men 

konkurserna i regionen har varit färre jämfört med föregående år men det finns 

en oro för att konkurserna kommer att öka när de olika statliga stöden fasas ut. 

Arbetslösheten i Finspång har ökat jämfört med 2019 men har än så länge inte 

nått de nivåer som kommunen hade 2018. 

Kommunens budgeterade resultat för 2020 är 13,6 mnkr. Prognosen för helåret 

visar ett resultat om 21,6 mnkr, en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr. 

Finspångs kommuns prognostiserade överskott innebär att kommunen klarar 

balanskravet 2020. Kommunens resultat per sista augusti var 40,8 mnkr vilket är 

29,4 mnkr högre än samma period föregående år.   

Större delen av överskottet i årsprognosen beror på extra generella statsbidrag på 

grund av pandemin. Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett 

underskott. Underskotten finns inom sektorerna social omsorg, utbildning och 

vård och omsorg. I jämförelse med prognosen i majrapporten har underskotten 

minskat med 4,6 mnkr för dessa sektorer. 

Bolagen prognostiserar tillsammans en vinst om 36,5-38,5 mnkr.  

Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms utifrån 

dagens kunskap uppfyllas vid årets slut. 

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning redovisas inte i 

denna delårsrapport. När man inför en ny styrmodell så kräver det lednings- och 

stödresurser. Att införa denna nya styrmodell på det sätt som normalt skulle skett 

har inte varit möjligt på grund av pandemin.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna delårsrapporten, tertial 2 2020 

- - - - - 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Händelser av väsentlig betydelse 

2020 har varit ett speciellt år och mycket av det strategiska och vardagliga arbetet har handlat om 

corona. Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019 om en ny styrmodell. Från och med 

2020 förändrar Finspångs kommun formen och innehållet i den strategiska planen. Utgångspunkten 

för budgetplan och verksamhetsutveckling är de 17 globala målen i Agenda 2030. Vad som görs lokalt 

påverkar också globalt. Motivet för det nya sättet att styra, leda och utveckla Finspångs kommun för 

framtiden har sin grund i detta: att med en helhetssyn på verksamheter bidra till en hållbar framtid 

för människor och vår miljö. En del av de globala målen är starkt knutna till kommunens bolag vilket 

ger möjligheter att styra koncernen med en större helhetssyn. När man inför en ny styrmodell så 

kräver det lednings- och stödresurser. Att införa denna nya styrmodell på det sätt som normalt 

skulle skett har inte varit möjligt på grund av pandemin. Ett första embryo till uppföljning har dock 

ändå prioriterats men har beslutats att inte redovisas i denna delårsrapport. Men har lärt oss mycket 

och kommer att göra helårsrapportering och rapportering för 2021 bättre. 

Finspångs kommuns krisledning aktiverades den 11 mars då de första fallen av covid-19 påträffades i 

länet. Uppdraget att säkra bland annat information, skolgång och vård har krävt många resurser både 

då det gäller chefer och andra nyckelpersoner. Under sommaren har smittan stabiliserats både 

nationellt, regionalt som lokalt. Det innebär inte att pandemin är över, den pågår fortfarande. Men att 

hantera smittan klaras i vardagen och därmed har den centrala krisledningen avslutats från och med 

den 4 september. 

Varsel har intensifierats i Finspång under hösten men konkurserna i regionen har varit färre jämfört 

med föregående år men det finns en oro för att konkurserna kommer att öka när de olika statliga 

stöden fasas ut.  

Arbetslösheten i Finspång har ökat jämfört med 2019 men har än så länge inte nått de nivåer som 

kommunen hade 2018. De öppet arbetslösa som är unga har dock ökat mer än övriga grupper och 

det är dubbelt så mycket män som unga kvinnor i den gruppen. Det innebär utmaningar och behov av 

samverkan så att de kommer in på arbetsmarknaden. Jämfört med riket har Finspång dock klarat sig 

lindrigt undan konsekvenserna av pandemin, åtminstone när det gäller arbetssituationen. 

Efter delårsrapportens slut har regeringen fattat beslut om att öka anslaget till hälso- och sjukvård 

och social omsorg med ytterligare 5 mdkr för kommuners och regioners merkostnader till följd av 

covid-19 . Kommunen har ansökt om 7,5 mnkr för merkostnader som inte finns med i prognosen då 

det varit osäkert hur mycket som betalas ut. Det ökade anslaget innebär att sannolikheten är större 

att kommunen kommer få täckning för sökta merkostnader vilket kommer öka årets resultat med 7,5 

mnkr.  

Inga andra väsentliga händelser än de som nämns ovan har inträffat under eller efter delårsrapportens 

slut, men innan delårsrapporten upprättats. 

Framtid 

Det ekonomiska resultatet för 2020 speglar inte kommunens normala kostnadsläge. Under året har 

staten skjutit till medel för att dämpa effekten av pandemin och i vissa fall överkompenserat 

kostnader, till exempel sjuklönekostnader med ca 8 mnkr. Det är en pedagogisk utmaning att förklara 

kärnverksamheternas kostnader utifrån ett normalläge och deras framtida utmaningar att få 

ekonomin i balans. Regeringens aviseringar inför budgetpropositionen innebär att ingångsläget för år 

2021 ser betydligt bättre ut än tidigare i år. 
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Hur lönerörelsen utvecklar sig under hösten påverkar också kommunens kostnad för år 2020 och 

framåt. 

Åtgärder för att få ner arbetslösheten främst bland ungdomar och fortsatt fokus på att skapa fler 

möjligheter för att bygga fler bostäder är framtida utmaningar.  

I pandemins spår  

För att försöka tydliggöra effekter av pandemin, direkta såväl indirekta, innehåller delårsrapporten 

denna rubrik. 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge pandemin pågår och när 

allt kan förväntas återgå till det vanliga. På grund av det särdeles osäkra prognosläge som rådde i 

våras kommunicerade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett scenario1  för samhällsekonomin 

istället för att som vanligt beskriva en prognos (för innevarande och nästa år) följt av en kalkyl (för 

den längre sikten). Betydande osäkerhet kvarstår och SKR illustrerar även nu ett scenario. Vissa 

svårbedömda variabler, exempelvis löneutvecklingen bygger på antaganden, då det i nuläget knappast 

är rimligt att lägga prognoser. Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det 

andra kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången 

tycks ändå ha varit klart större än vad som antogs i den skatteunderlagsprognos som publicerades 

den 29 april (vilken låg till grund för ekonomirapporten, maj 2020). Utsikterna för BNP och 

sysselsättning helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras. SKR 

pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer 

att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Hur antalet 

personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock genuint osäkert; varför olika bedömningar av 

andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer än vanligt. Såväl för den svenska 

konjunkturen, som för det kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den viktigaste 

bedömningspunkten. 

Bilden nedan visar att förändringar under året har skett i större omfattning än normalt.2

 

SKR räknar nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 vilket för Finspång innebär 

förbättrade skatteavräkningar för båda dessa år. SKR har i tidigare prognoser underskattat inkomster 

                                                      
1 https://skr.se/download/18.2270536317406e78de8b726e/1598282532100/20032.pdf 
2 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-

covid-19/ 
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från näringslivet; lönesumman för 2020 har ökat då permitteringslöner drar upp den genomsnittliga 

timlönen. 

Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta extra medel till kommuner och regioner, vilket för 

Finspång innebär 43,5 mnkr för år 2020. Nettoeffekten av förbättrade skatteavräkningar och extra 

anslag innebär ett överskott med 30,6 mnkr jämfört med budget. 

Kommunens pensionsmedelsportfölj visar fortsatt underskott vid tertialbokslutet.  De försäljningar 

och omplaceringar som genomfördes under våren med minskad andel aktier har resultatmässigt 

inneburit reaförluster och negativa resultatposter vid återföring av marknadsvärderingar med totalt 

cirka 4 mnkr. Under det andra tertialet har marknadsutvecklingen varit mer positiv vilket medfört att 

kommunens andel aktier i portföljen har kunnat ökas.  

 

 

 

 

Stöd till näringslivet 

Den politiska ledningen beslutade tidigt under våren om ett lokalt stödpaket. Paket består bland 

annat av att kommunen ska vara generös att bevilja anstånd med betalningar till det lokala näringslivet 

samt att förkorta betaltider till det lokala näringslivet vid behov. 

Finspångs kommun har i dagsläget beviljat anstånd för 12 företag från det lokala näringslivet. Två 

företag har fått tidigare utbetalning samt ett borgensåtagande har beviljats amorteringsfritt. 

Stödpaketet innebär idag åtgärder motsvarande 0,4 mnkr. 

Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn 

På grund av den rådande pandemin gör vi en övergripande analys av sjukfrånvaron och frånvaro för 

vård av barn. Dessa kostnader kommer inte i alla delar att visas i aktiviteterna för corona och därför 

lyfter vi dem särskilt under nedanstående rubriker. 

Sjukfrånvaro 

Statens ersättningar för sjukfrånvaron ges med olika förutsättningar under detta år. För perioden 

januari till och med mars ges ingen ersättning. För perioden april till och med juli ges i princip full 

kostnadsersättning för sjuklönekostnaderna vilket innebär att kommunen fått 11 mnkr i ersättning för 

dessa månader. För augusti och september finns beslut på att kompensera för den del 

Scenario i 
stället för 
prognos 

Lägre 
skatteintäkter 

Stöd 
näringslivet och 

ökad 
arbetslöshet 

Ökade 
sjukfrånvaro 

och VAB 

Förändrade 
volymer 

intäkter och 
kostnader 

Ovisshet 

Hur länge och 
vilken 

omfattning? 
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sjuklönekostnadsdel som överstiger viss en procentandel som styrs av vilket intervall arbetsgivarens 

totala lönekostnad härrör sig till. Preliminärt så skulle kompensation för augusti innebära en 

ersättning på 0,3 mnkr vilket är betydligt lägre än tidigare. Denna ersättning är inte medtagen i 

prognosen för kommunen utan kommer förbättra resultatet. Regeringen föreslår att kompensationen 

till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med 

den 31 december 2020. Ersättningen för sjukfrånvaron är svår att prognostisera då principerna för 

ersättning justerats kontinuerligt. Vad kommunen får i ersättning påverkar kommunens faktiska 

resultat 2020. 

 

 
Sjukfrånvaron har ökat från och med mars 2020. Skillnaderna mellan 2020 och 2019 har minskat de 

senaste månaderna.  

 

 

Antalet anställda som är borta en dag har ökat med 20% i mars 2020 jämfört med mars föregående 

år. Vi ser att den stora skillnaden i frånvaron mellan åren stabiliseras. Det blir viktigt att följa utvecklingen 

under hösten och om frånvaro ökar till vårens nivåer. 
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Frånvarodag 15-28 har ökat med 353 % med april som jämförelse-månad mellan åren och denna frånvaro 

bekostas av kommunen.  

Det är rimligt att tro att pandemin har en stor betydelse för förändringen av sjukfrånvaron mellan 

åren. Detta för att arbetstagaren vid minsta symptom ska stanna hemma. Det finns flera symptom 

och arbetstagaren ska vara hemma symptomfri i minst två dagar. 

Vård av barn 

Pandemin påverkar även frånvaron för vård av sjukt barn (VAB).  

 

Vi ser att antalet frånvarodagar för VAB har ökat jämfört med 2019 (jmf månad mars) med 12 %. Vi 

kan se en nedgång av frånvarodagar i april och maj jämfört med förra året.  Juni hade en högre 

frånvaro jämfört med förra året. En ökad frånvaro för VAB innebär inte en kostnadsökning av 

personalkostnader men det blir en ökad administration vid behov av vikarier vilket innebär en ökad 

belastning för bemanningscentralen.  

Om vård av sjukt barn ökar för Finspångs kommuns medborgare kommer barnens närvaro på 

förskola, skola och fritidshem att minska. Sektor utbildning kan se en minskad närvaro inom förskola, 

skola och fritidshem.  

Minskade volymerna inom sektor utbildning innebär även minskade intäkter för sektor 

samhällsbyggnad för tex förskole- och skolluncher. 

Aktiviteter för corona 

För att kunna mäta effekterna av coronakrisen har kommunen skapat särskilda aktiviteter i 

bokföringen för att särredovisa kostnaderna. Sjukfrånvaron ingår till största delen inte i dessa då det 

är svårt att avgöra vad som beror på coronakrisen och vad som är ordinarie frånvaro. 

Kostnadseffekterna av coronakrisen delas in i interna omflyttningar och externa kostnadsökningar 

och redovisas sektorsvis. 

Sektor samhällsbyggnads ekonomi påverkas när det gäller främst bortfall av intäkter men också 

utökade kostnader i form av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera. 

Summan av de minskade intäkter är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona 

är en intern omfördelning där minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade 
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kostnader för köpande sektorer. Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel 

prognostiseras mindre intäkter inom alkohol- och tobakhandläggning. 

Sektor vård och omsorg har en ny enhet, korttidsboendet Bönnern, som skapats för att kunna ta 

emot smittade personer med det nya coronaviruset.  

Tabell över interna omflyttningar av intäkter och kostnader på grund av corona (aktivitet 998). 

Sektor Utfall Prognos 

Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

Politisk organisation     

Ledningsstab  200  200 

Social omsorg     

Samhällsbyggnad  74 -2 400  

Utbildning     

Vård och omsorg  1 979  2 500 

Kommungemensamma 

kostnader 

    

Finansenheten     

SUMMA  2 253 -2 400 2 700 

 
Tabell över minskade intäkter och utökade kostnader på grund av corona (aktivitet 999). 

Sektor Utfall Prognos 

Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

Politisk organisation     

Ledningsstab  190  450 

Social omsorg  454  454 

Samhällsbyggnad  53 -335  

Utbildning  227  227 

Vård och omsorg  4 082  5 098 

Kommungemensamma 

kostnader 

    

Finansenheten     

SUMMA  5 006 -335 6 229 

 

Övriga effekter 

Finspångs kommun har 1 mnkr lägre kostnader för kurser och konferenser januari till och med 

augusti jämfört med 2019. Jämför man med de senaste fem åren så är skillnaden ännu större. Det 

finns även ett tydligt samband med minskade kostnader för tågresor och hotellnätter vilket ger en 

lägre kostnad 2020. 
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Regeringen har som en ytterligare åtgärd beslutat om sänkt arbetsgivaravgift för perioden mars-juni 

från 31,42% till 10,21%. Lättnaden gäller 30 anställda med max 25 000 kr i månadslön vilket medfört 

en lägre kostnad med cirka 0,7 mnkr och redovisas under Finansenheten.   

Pandemin har inneburit att kommunens digitalisering fått en skjuts framåt främst genom användandet 

av digitala möten och dels genom att skolan har utvecklat digitala metoder och genomfört 

gymnasieundervisningen på distans.  

Särskilda statsbidrag på grund av corona 

Finspångs kommun kommer att rekvirera två riktade statsbidrag på grund av corona. 

En ersättning på 68 tkr till Finspångs kommun för ökad kostnad för tillsyn av tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen finns att rekvirera. Ersättningen hanteras av sektor 

samhällsbyggnad. 

Socialstyrelsen hanterar ett statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner vars syfte är att 

ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 

sjukdomen covid-19. Finspångs kommun har skickat in en ansökan om totalt 7,5 mnkr men 

kommunen har ännu inte fått besked om ersättning. Regeringen har hittills avsatt 5 miljarder till detta 

men enligt nyhetsrapportering så är ansökningarna från regioner och kommuner långt över 5 

miljarder3. Kommer kommunen få ersättningen i sin helhet så innebär det en förbättring av resultatet 

med 7,5 mnkr. Detta statsbidrag har kommunen även möjlighet att ansöka för perioden 1 september-

30 november. 4 

I tabellen nedan redovisas per sektor det sökta statsbidraget avseende verksamheter inom hälso- och 

sjukvård respektive socialtjänst. 

Sektor Sökt belopp i tkr för 

period 1 februari till 

31 augusti 

Ledningsstab 331 

Social omsorg 497 

Samhällsbyggnad 568 

Utbildning 15 

Vård och omsorg 6 111 

SUMMA 7 521 

 

  

                                                      
3
 https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/09/kommuner-och-regioner-vill-ha-11-miljarder-kronor-for-

coronavard/ 
4 https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/regioner/statsbidrag-till-regioner-och-kommuner-till-foljd-av-sjukdomen-

covid-19/ 

13



10 Delårsrapport per 20-08-31 - tertial 2 2020   2020-10-12 

Förkortad finansiell analys 

 Den förkortade finansiella analysen är en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och 

utveckling under perioden 2017-2020. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i 

den fördjupade analysen i årsbokslutet utifrån perspektiven resultat/kapacitet och risk/kontroll. 

 

 
 
Kommunens prognos för 2020 pekar i augusti månad mot ett resultat på 21,6 mnkr, vilket är en 

avvikelse mot budget på 7,9 mnkr. Prognosen har förbättrats med ytterligare 32,8 mnkr sedan 

föregående prognostillfälle i maj vilket främst beror på extra generella statsbidrag. Statsbidragen 

påverkar alla nyckeltal presenterade i tabellen ovan. 

 

Prognosens nettokostnader uppgår till 98 procent av skatteintäkterna, utjämningsbidrag och 

finansnetto. Det är en minskning med 1,0 procent jämfört med 2019. Verksamhetens nettokostnader 

är högre jämfört med föregående år, vilket beror på ökade kostnader i verksamheten. Redovisas en 

nettokostnadsandel över 100 procent har kommunen en negativ balans mellan löpande kostnader 

och intäkter och därmed ett underskott i resultatet. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras 

med årets resultat plus avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen själv kunnat finansiera 

samtliga investeringar. I prognosen för 2020 är självfinansieringsgraden 100 procent.  

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsberedskap, det vill säga hur stor del av 

kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet kommunen har desto lägre 

är skuldsättningsgraden. Viktigt för en god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre tid 

inte försvagas utan bibehålls eller utvecklas positivt.  

I prognosen ökar soliditeten med 1 procent till 28 procent, det beror främst på det prognostiserade 

överskottet. 

 

 

Likviditet är ett viktigt nyckeltal och är ett riskområde för kommunens finansiella styrka, eftersom 

den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Hög likviditet visar på god finansiell styrka och därmed 

låg potentiell risk. Ett mått som mäter likviditeten eller betalningsförmågan på kort sikt är 

kassalikviditeten. Om måttet är över 100 procent innebär det att de likvida medlen är lika stora som 

de kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommunen brukar vara mellan 70-80 procent. Kommunens 

kassalikviditet är mycket god. 

Kommunens borgensåtaganden har minskat med 1,8 mnkr sedan föregående år vilket är bra då det 

minskar kommunens ekonomiska risker. 

För kommunen totalt är den positiva budgetavvikelsen 8,0 mnkr. Ser man till verksamheterna så är 

det sektorerna social omsorg, vård och omsorg och utbildning som står för de negativa 

budgetavvikelserna om 42,9 mnkr, övriga sektorer står för positiva budgetavvikelser om 50,9 mnkr. 

Resultat och kapacitet

Finansiella nyckeltal 2017-2020 2017 2018 2019

Prognos 

2020

Nettokostnadsandel inkl finansnetto (%) 98,2 98,3 99,0 98,0

Årets resultat, mnkr 22,9 22,5 13,0 22,0

Resultat/skatteintäkter o generella statsbidrag (%) 1,8 1,7 1,0 2,0

Självfinanseringsgrad av nettoinv (%) 100 100 74 100

Soliditet (%) 27 28 28 29

Risk-kontroll

Finansiella nyckeltal 2016-2020 2016 2017 2018 2019

Prognos 

2020

Kassalikviditet (%) 113 101 101 107 114

Finansiella nettotillgångar, mkr -275 -279 -239 -239 -210

Borgensåtagande, mkr 21 20 19 5 3

Budgetavvikelse årets resultat, mkr 56,0 10,4 9,9 0,3 8

Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja Ja Ja
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De negativa prognoserna har varit kända sedan första prognostillfället men de har minskat för varje 

prognostillfälle.  

Förväntad utveckling utifrån målen om god ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmål nås. 

De finansiella målen som kommunfullmäktige fastslagit i strategisk plan för 2020 är styrande för vad 

kommunen långsiktigt vill uppnå i frågan om förmögenhetsutveckling, verksamhetens omfattning och 

finansiering. 

Verksamhetsmålen skapar förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande av kommunens medel.  

I verksamhetsmålen bör det därför finnas ett tydligt samband mellan resurser, prestation och 

effekter. 

Kommunfullmäktige kan i samband med budgetbeslut fatta beslut om avsteg från målen i dokumentet 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 2020 beslutade kommunfullmäktige att målnivån för 

årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag ska vara 1 procent för att ge utrymme för 

särskilda satsningar. 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

När man inför en ny styrmodell så kräver det lednings- och stödresurser. Att införa denna nya 

styrmodell på det sätt som normalt skulle skett har inte varit möjligt på grund av pandemin. Ett första 

embryo till uppföljning har dock ändå prioriterats men har beslutats att inte redovisas i denna 

delårsrapport. 

  

Finansiella mål Resultat Måluppfyllelse

Årets resultat (före balanskravsutredningen) ska årligen 

uppgå till 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och kommunalekonomisk utjämning. För 2020 är målet 1 

procent.

Årets resultat enligt prognosen uppgår till 2,0 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag.
Målet bedöms uppfyllas.

Eget kapital ska inflationssäkras.

Årets resultat enligt prognosen uppgår till 3,5 procent av 

eget kapital. Inflationen (KPI) ligger i augusti 2020 på 0,8 

procent.

Målet bedöms uppfyllas.

Soliditeten  enligt blandmodellen ska öka eller hålls 

oförändrad. Soliditeten  inklusive pensionsförpliktelsen ska 

vara större än noll.

Soliditeten enligt blandmodellen beräknas öka med 1 

procent. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen är 9 

procent.

Målet bedöms uppfyllas.

Verksamhetens nettokostnaden ska inte öka snabbare 

än skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning.

Verksamhetens nettokostnader ökar enligt prognosen med 

3,8 procent. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka 

med 5,1 procent.

Målet bedöms uppfyllas.

Investeringar bör finansieras med egna medel. Endast 

stora och långsiktiga investeringar eller investeringar som 

innebär lägre eller lika driftkostnader kan lånefinansieras.

Självfinansieringsgraden vid delåret uppgår till 100 %. Målet bedöms uppfyllas.

Skattesatsen ska vara oförändrad. Skattesatsen är oförändrad. Målet är uppfyllt.
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Prognos för året 

Tabellen nedan visar helårsprognosen i förhållande till budgeten uppdelat per sektor. 

 

Kommunens budgeterade resultat för 2020 är 13,6 mnkr. Prognosen för helåret visar ett resultat om 

21,6 mnkr, en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr. Finansenhetens överskott beror till större delen 

på extra generella statsbidrag på grund av pandemin. Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för 

året ett underskott. Underskotten finns inom sektorerna social omsorg, utbildning och vård och 

omsorg. I jämförelse med prognosen i majrapporten har underskotten minskat med 4,6 mnkr för 

dessa sektorer. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar nu ett överskott jämfört med budget på 1,9 

mnkr.   

  

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget 

2020

Prognos Avvikelse

Intäkter 1 170 1 170 0

Kostnader -15 409 -13 959 1 450

Politisk organisation -14 239 -12 789 1 450

Intäkter 55 750 58 209 2 459

Kostnader -168 367 -168 326 41

Ledningsstab -112 617 -110 117 2 500

Intäkter 55 705 52 766 -2 939

Kostnader -288 686 -309 276 -20 590

Social omsorg -232 981 -256 510 -23 529

Intäkter 211 933 209 439 -2 494

Kostnader -291 069 -286 582 4 487

Samhällsbyggnad -79 136 -77 143 1 993

Intäkter 91 407 97 340 5 934

Kostnader -646 679 -661 312 -14 634

Utbildning -555 272 -563 972 -8 700

Intäkter 118 257 118 346 90

Kostnader -415 460 -426 269 -10 809

Vård och omsorg -297 203 -307 922 -10 719

Intäkter 11 430 11 430 0

Kostnader -47 231 -34 631 12 600

Kommungemensamma 

kostnader

-35 801 -23 201 12 600

Intäkter 1 688 771 1 710 688 21 917

Kostnader -347 945 -337 462 10 483

Finansenheten 1 340 826 1 373 226 32 400

Total 13 577 21 571 7 994
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Bedömning balanskravsresultat 

I kommunallagen 11 kap 1 § stadgas att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Exakt vad god ekonomisk hushållning innebär varierar från organisation till organisation. 

Finspångs kommuns prognostiserade överskott innebär att kommunen klarar balanskravet 2020. 

 

Koncernen i korthet 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (moderbolag) 

Moderbolaget prognostiserar ett negativt resultat på 1,2 mnkr vilket är 0,1 mnkr mer är budgeterat. 

Intäkter för innevarande år blir högre än föregående år då Gästgiveriet tidvis stod utan hyresgäst. 

Kostnader för fastighetsskötsel blir något lägre, eftersom inga obligatoriska ventilationskontroller 

genomförs under 2020. Avskrivningar ökar markant jämfört med föregående år beroende på 

återföringar av nedskrivningar i samband med årsbokslutet 2019. 

Koncernbidrag är i dagsläget obestämda, prognosen utgår från bidrag om totalt sett 0,6 mnkr. Dessa 

kommer ses över och beslutas om under slutet av året. 

Finspångs Tekniska Verk AB 

Bolaget redovisar per sista augusti ett resultat efter finansiella poster på 14,5 mnkr, efter justering av 

VA och avfalls resultat. För helåret prognostiseras ett resultat efter finansiella poster och justering av 

VA och avfalls resultat på 15,6 mnkr.  

De största skillnaderna mellan helårsprognosen per sista april och nuvarande helårsprognos är lägre 

intäkter för energi, 1 mnkr, på grund av den milda vintern under januari-mars. Prognosen för intäkter 

förbränning avfall sänks ytterligare och redovisar nu 2,5 mnkr lägre intäkter än budgeterat. Det beror 

på att leveranser av sopor delvis uteblev under en period och de sopor som levererades blev till ett 

lägre pris per ton.  

På kostnadssidan är det en sänkning med ytterligare 1,1 mnkr, jämfört med föregående prognos, för 

lägre bränslekostnad av Bioolja, med tanke på den milda vintern årets första månader. Ökade 

rörelsekostnader på 1 mnkr främst inom energiavdelningen som förbrukningsmaterial som kalk, och 

reservdelar. 

Fortsatt stort fokus på besparingsåtgärder inom VA, dock pekar prognosen på ett något sämre 

resultat jämfört med prognosen per sista april. 

Vallonbygden 

Resultatet efter finansnetto per sista augusti är ett positivt resultat på 34,2 mnkr, varav 

realisationsresultatet försäljning av Hällestadgården är 22,9 mnkr. Intäkterna för den egna 

verksamheten har ökat med 1,5 mnkr vilket huvudsakligen utgörs av ökade hyresintäkter. De största 

förändringarna i driftskostnaderna är ökade kostnader för reparationer och löpande underhåll, 1,2 

mnkr, samt för VA. Fastighetsskötsel har minskat med 0,7 mnkr vilket till största delen beror på 

mindre halkbekämpning i år jämfört med föregående år. Underhållet för egna fastigheter ligger cirka 

Årets resultat med hänsyn tagen till Prognos

balanskravet 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 75 988 22 893 22 468 13 044 21 571

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -15 459 -2 453 -5 299 -189 -231

+ Realisationsvinster pensionsfond -8 519 -957 1 108

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 298 -3 151 70

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 264 2 696

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 60 529 20 440 8 948 9 011 25 214

Upplösning pensionsreserv -466

Ianspråkstagna markeringar * -592

Årets justerade resultat mot balanskravet 60 529 19 974 8 356 9 011 25 214

*2018 från bostadspolitiska åtgärder - miljöingenjörstjänst, från försäkringsfond
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2,9 mnkr lägre jämfört med föregående år. En förklaring till lägre underhållskostnader är att bolaget 

bokar mer som löpande underhåll, då enligt K-3 reglerna i stort allt planerat underhåll ska aktiveras. 

Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 22-24 mnkr för hela bolaget. 

 

Finspångs Stadsnät Finet AB 

Bolaget redovisar per sista augusti ett positivt resultat före skatt på 1,1 mnkr. Anledningen till det 

stora positiva resultatet är att bolaget under 2019 inte hann fiberansluta så många fastigheter som 

planerats, och projekten har istället kunnat avslutas och faktureras kunderna under första halvåret 

2020.  

Bolaget beräknar att ha ett positivt resultat vid årets slut om 0,1 mnkr. 

 

RÄKENSKAPER 

 

Resultaträkning 

 

  

Delårsresultat Delårsresultat Årsbudget Årsprognos Budget-

Belopp i tkr 2019-08-31 2020-08-31 2020 2020 avvikelse

Verksamhetens intäkter                        Not 2 177 099 179 579 241 563 250 939 9 376

Verksamhetens kostnader                     Not 2 -1 017 057 -1 014 962 -1 529 995 -1 560 584 -30 588

Avskrivningar                                         Not 3 -34 596 -35 123 -58 639 -56 382 2 257

Verksamhetens nettokostnader              -874 554 -870 506 -1 347 071 -1 366 027 -18 956

Skatteintäkter                                             Not 4 681 358 685 043 1 038 735 1 029 898 -8 837

Generella statsbidrag och utjämning Not 5 203 282 231 853 325 195 364 632 39 437

Verksamhetens resultat 10 086 46 390 16 859 28 503 11 644

Finansiella intäkter                                     Not 6 18 368 12 536 24 107 17 668 -6 439

Finansiella kostnader                                 Not 7 -17 080 -18 112 -27 389 -24 600 2 789

Resultat efter finansiella poster 11 374 40 814 13 577 21 571 7 994

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

Årets resultat 11 374 40 814 13 577 21 571 7 994
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Balansräkning 

 

Bokslut Delårsrapport

Belopp i tkr 2019-12-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 8 3 991 4 744

Materiella anläggningstillgångar Not 9

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 797 135 771 021

Maskiner och inventarier 64 820 61 198

Pågående nyanläggningar 34 564 82 325

Finansiella anläggningstillgångar           Not 10 924 806 938 183

Summa anläggningstillgångar 1 825 316 1 857 471

Bidrag till statlig infrastruktur Not 11 11 200 10 827

Omsättningstillgångar                          

Förråd                                                    Not 12 459 333

Övriga omsättningstillgångar 3 000 3 000

Fordringar                                              Not 13 96 819 101 410

Kortfristiga placeringar Not 14 68 441 65 130

Kassa och bank 93 202 119 843

Summa omsättningstillgångar 261 921 289 716

SUMMA TILLGÅNGAR 2 098 437 2 158 014

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital                                               

Årets resultat                                Not 15 13 044 40 814

Övrigt eget kapital Not 15 580 367 596 788

Summa eget kapital 593 411 637 601

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser                   Not 16 82 535 89 544

Andra avsättningar Not 17 6 475 5 468

Summa avsättningar 89 010 95 012

Skulder

Långfristiga skulder 1 173 761 1 171 768

Kortfristiga skulder                                   Not 18 242 255 253 633

Summa skulder 1 416 016 1 425 401

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 098 437 2 158 014

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser

 - Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna 

eller avsättningarna* Not 19 433 872 434 585

 - Övriga ansvarsförbindelser Not 20 4 847 3 059

*) Inklusive löneskatt
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Kassaflödesanalys 

 

  

Delårsrapport Delårsrapport

Belopp i tkr 2019-08-31 2020-08-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 11 374 40 814

Justering för ej likviditetspåverkande poster                           Not 21 41 438 41 475

Övriga likviditetspåverkande poster Not 22 0 0

Poster som redovisas i annan sektion Not 23 -145 -231

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 52 667 82 058

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager 162 126

Ökning/minskning expl fast 0 0

Ökning/minskning fordringar 7 150 -4 591

Ökning/minskning kortfristiga placeringar -14 173 3 311

Ökning/minskning skulder -22 669 11 378

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 137 92 282

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 556 -53 939

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 178 291

Förvärv finansiella tillgångar 0 0

Försäljning finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamhet -18 378 -53 648

Finansieringsverksamhet

Förändring långa fordringar -21 500 -10 000

Upptagna lån/långfr skulder 14 000 0

Amortering av skuld 0 -1 993

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -7 500 -11 993

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0

Förändring av likvida medel -2 741 26 641

Likvida medel vid årets början 113 996 93 202

Likvida medel vid periodens slut 111 255 119 843
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Noter 

 

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

I övrigt följer kommunen god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av 

Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har

använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen med undantag för:

Övriga upplysningar

RESULTATRÄKNINGENS NOTER

190831 200831

Kommunen - Verksamhetens intäkter

Statsbidrag 103 468 107 884

Avgifter/Taxor 27 894 28 537

Övriga externa intäkter 45 737 43 158

Summa 177 099 179 579

Kommunen - Verksamhetens kostnader

Löner/ Arvoden 492 113 491 017

Pensionskostnader 45 078 46 488

Personalomkostnader inkl löneskatt 163 838 162 561

Upplösning av bidrag till statlig infrastrukturell investering 373 373

Utlämnade bidrag 33 850 35 634

Övriga externa kostnader 281 805 278 889

Interna poster

Jämförelsestörande poster

Summa 1 017 057 1 014 962

Räkenskapsrevision 190831 200831

Total kostnad för räkenskapsrevision 108 0

Summa 108 0

Ingen kostnad för räkenskapsrevision är ännu upparbetad. Verksamhetrevision uppgår

 till 0,2 mnkr per 200831.

   - Extra generella statsbidrag utifrån corona. Har hanteras enligt RKR:s utkast och bokförts från och

     med den månad beslut fattats och periodierats med lika delar resterande del av året.

   - Förändringen av semesterlöneskulden och okompenserad övertid bokförs inte vid delåret.

År 2020 är ett annorlunda år på grund av pandemin med bland annat ökade kostnader och extra 

generella statsbidrag som följd. Detta påverkar  jämförelsen mellan räkenskapsåren. 

Cyklisk avvikelse mot budget finns på grund av att budget fördelas jämnt över året men viss verksamhet 

såsom inom sektor utbildning bedrivs terminsvis. Skillnader på grund av säsongsvariationer förekommer 

inom sektor samhällsbyggnad för till exempel uppvärmningskostnader och snöröjning. Beskrivning av 

effekter finns under respektive sektor i driftsredovisningen.

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
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Budgetramarnas förändring 2020

Driftramar Anslag Ram- Budget

2020 justering 2020

Kommunfullmäktige -4 520 520 -4 000

Överförmyndaren -2 705 -26 -2 731

Revision -1 223 0 -1 223

Valnämnd -65 0 -65

Bygg- och miljönämnden -129 0 -129

Kommunstyrelsen -5 571 -520 -6 091

Ledningsstaben -114 261 1 644 -112 617

Sektor samhällsbyggnad -74 353 -4 783 -79 136

Sektor utbildning -543 671 -11 601 -555 272

Sektor social omsorg -227 107 -5 874 -232 981

Sektor vård och omsorg -289 896 -7 307 -297 203

Kommungemensamma kostnader -63 461 27 660 -35 801

Finansenheten 1 340 540 287 1 340 827

varav ombudgeteringar från eget kapital 0 0

Summa 13 577 0 13 577

Under perioden ramjusterades budgetmedel från kommungemensamma kostnader 

till sektorerna utifrån utfallet av 2019 års lönerevision, medel för digitalisering

samt utvecklingspotten.

NOT 3 AVSKRIVNINGAR 190831 200831

Avskrivningar enligt plan 34 596 35 123

Nedskrivningar 0 0

Summa 34 596 35 123

NOT 4 KOMMUNALSKATTEINTÄKTER

Preliminära skatteintäkter 687 690 695 079

Slutavräkning föregående år 947 -4 667

Preliminär slutavräkning -7 279 -5 369

Summa 681 358 685 043

NOT 5 KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING

Fastighetsavgift 32 018 32 751

Inkomstutjämningsbidrag 139 012 144 478

Regleringsbidrag/avgift 10 162 14 935

Bidrag LSS-utjämning 7 777 9 776

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 4 877 6 390

Införandebidrag 0 423

Tillf kommunstöd ensamkommande unga 258 0

Tillf statsbidr 0 17 799

Välfärdsmiljarderna 9 178 5 301

Summa 203 282 231 853

Utgörs av planenliga avskrivningar, som beräknas på 

anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
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NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER

Ränta, rörliga medel 369 690

Ränta, internt utlämnade lån 12 852 12 650

Utdelning aktier 115 18

Utdelning Kommuninvest 2 205 723

Ränteintäkter derivat 0 156

Reavinst förs finansiell omstillgång 2 827 996

Återf värder. finansiell omstillgång 0 -2 697

Summa 18 368 12 536

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER

Ränta på lån 5 145 5 536

Ränta pensionsskuld 2 128 1 591

Räntekostnader derivat 9 569 8 679

Övriga räntekostnader 238 2 306

Summa 17 080 18 112

BALANSRÄKNINGENS NOTER

191231 200831

NOT 8 IMATERIELLA 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärde 4 237 7 723

Årets nyanskaffningar 3 486 1 662

Utgående anskaffningsvärde 7 723 9 385

Ackumulerade avskrivningar -2 921 -3 732

Årets avskrivningar -811 -909

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 732 -4 641

Summa 3 991 4 744

Avskrivningstider (genomsnittliga) 5 8

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella tillgångar.

Se upplysningar om redovisningsprinciper.

NOT 9 FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR 

MASKINER & INVENTARIER 191231 200831

Markreserv

Ingående anskaffningsvärde 13 114 13 097

Årets nyanskaffningar 0 0

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets fsg ack avsk 0 0

Årets avskrivningar -17 0

Utgående restvärde 13 097 13 097
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Verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 1 087 882 1 136 579

Årets nyanskaffningar 51 145 695

Årets försäljningar/utrangeringar -2 448 0

Utgående anskaffningsvärde 1 136 579 1 137 274

Ingående ackumulerade avskrivningar -469 816 -503 101

Årets avskrivningar -35 425 -22 899

Årets försäljningar/utrangeringar 2 140 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -503 101 -526 000

Utgående restvärde 633 478 611 274

Publika fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 116 280 124 123

Årets nyanskaffningar 7 843 261

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 124 123 124 384

Ingående ackumulerade avskrivningar -49 801 -52 967

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets omklassificeringar 0 0

Årets avskrivningar -3 167 -1 847

Utgående ackumulerade avskrivningar -52 967 -54 814

Utgående restvärde 71 155 69 570

Fastigheter för annan verksamhet 191231 200831

Ingående anskaffningsvärde 101 682 106 494

Årets nyanskaffningar 4 845 0

Årets försäljningar/utrangeringar -33 -60

Utgående anskaffningsvärde 106 494 106 434

Ackumulerade avskrivningar -23 763 -27 089

Årets avskrivningar -3 326 -2 263

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 089 -29 352

Utgående restvärde 79 405 77 082

Övriga fastigheter

Avskrivningstider (genomsnittliga) 26 39

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar i mark, 

byggnader och tekniska anläggningar,  se upplysningar

 om redovisningsprinciper.
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Maskiner, fordon, inventarier

Ingående anskaffningsvärde 180 082 193 080

Årets nyanskaffningar 13 941 3 560

Årets försäljningar/utrangeringar -943 -24

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 193 080 196 616

Ingående ackumulerade avskrivningar -118 865 -128 261

Årets avskrivningar -10 316 -7 163

Årets försäljningar/utrangeringar 921 5

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -128 261 -135 419

Utgående restvärde 64 820 61 197

Avskrivningstider (genomsnittliga) 10 14

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner, inventarier och fordon.

Se upplysningar om redovisningsprinciper.

Pågående investeringar

Ingående anskaffningsvärde 63 807 34 564

Årets nyanskaffningar 51 200 53 939

Årets avslutade projekt -81 261 -6 178

Preliminära avskrivningar 818 0

Utgående restvärde 34 564 82 325

Summa materiella anläggningstillgångar 896 519 914 544

Aktier och andelar 

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB* 8 900 12 277

Föreningen Folkets Hus i Finspång u p a 36 36

Kommentusgruppen 2 2

Inera 42 42

Östsvenska Yrkeshögskolan AB 50 50

Summa 9 030 12 407

Medlemsinsats Kommuninvest 7 855 7 855

Förlagsbevis Kommuninvest 4 100 4 100

Långfristiga fordringar 

Kommunala bolag 903 521 913 521

HSB:s brf Majelden 0 0

Kommuninvest 0 0

Övriga 300 300

Summa 903 821 913 821

Summa finansiella anläggningstillgångar 924 806 938 183

* Rättelse av klassificeringsfel. 3 377 tkr förs från eget kapital till aktier och andelar.

Rättelsen sker från och med delårsrapport 20-08-31.

NOT 10 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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NOT 11 BIDRAG STATLIG 

INFRASTRUKTUR 191231 200831

Bidrag; GC-väg Finspång Svärtinge 11 000 11 000

Uppl GC-väg Finspång Svärtinge -2 200 -2 493

Åtgärder rv 51 Slottsvägen 3 000 3 000

Uppl GC-väg rv 51 Slottsvägen -600 -680

Summa 11 200 10 827

NOT 12 FÖRRÅD

Summa 459 333

NOT 13 FORDRINGAR

Kundfordringar 8 199 8 981

Statsbidragsfordringar 52 883 69 186

Interimsfordringar 14 954 5 863

Momsfordran 13 273 5 008

Kortfristig fordran koncernföretag 116 3 042

Övriga fordringar 7 395 9 330

Summa 96 819 101 410

NOT 14 KORTFRISTIGA PLACERINGAR 191231 200831

Aktieindexfonder

Ingående balans 6 525 10 242

Årets försäljningar -3 976 -8 882

Årets köp 5 960 1 600

Värdereglering verkligt värde 1 733 4

Utgående balans 10 242 2 963

Realränteobligationer

Ingående balans 11 500 10 769

Årets försäljningar -99 0

Årets köp 0 0

Värdereglering verkligt värde -631 -80

Utgående balans 10 769 10 689

Företagscertifikat

Ingående balans 5 057 9 091

Årets försäljningar -1 453 -6 060

Årets köp 5 200 0

Värdereglering verkligt värde 286 -66

Utgående balans 9 091 2 965

Obilgationer och andra värdepapper

Ingående balans 29 050 38 338

Årets försäljningar -9 118 -23 770

Årets köp 16 644 33 631

Värdereglering verkligt värde 1 762 314

Utgående balans 38 338 48 513

Summa 68 440 65 130
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NOT 15 EGET KAPITAL 191231 200831

Ingående eget kapital enl balansräkningen 591 439 593 411

Byte av redovisningsprincip för värdering av 

finansiella instrument -11 073

Justeringspost* 3 377

Årets resultat 13 044 40 814

Eget kapital efter justering 593 411 637 602

Årets resultat med hänsyn tagen till 

balanskravet 2019 2020

Årets resultat 13 044 21 571

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -189 -231

 -/+ Realisationsvinster/förluster pensionsfond -957 1 108

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -3 151 70

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 264 2 696

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 011 25 214

Ianspråkstagna markeringar *

Årets justerade resultat mot balanskravet 9 011 25 214

varav resultatutjämningsreserv 

 - årets avsättning 10 000 10 000

varav reserverat för affärsmässig verksamhet

Reservation bostadspolitiska åtgärder 12 410 12 410

varav markeringar under KS

 - arbetsmarknadspolitiska åtgärder 9 534 9 534

 - personalpolitiska åtgärder 5 000 5 000

 - uppbyggnad pensionsreserv 45 160 45 160

 - försäkringsfond 1 941 1 941

 - transportenheten 2 086 2 086

 - civilförsvaret 43 43

NOT 16 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER 191231 200831

Pensionsbehållning 0 0

Förmånsbestämd ålderspension 42 330 48 656

Pensionsskuld FFIA 1 448 1 437

Särskild avtalspension 12 563 12 364

Pension till efterlevande 899 767

PA-KL pensioner 6 824 6 197

Visstidspension 0 0

Andra pensionsavsättningar 2 357 2 641

Särskild löneskatt 16 114 17 482

Summa 82 535 89 544

Aktualiseringsgrad % 95 95

* Rättelse av klassificeringsfel. 3 377 tkr förs från eget kapital till aktier och andelar.

Rättelsen sker från och med delårsrapport 20-08-31.
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Ingående avsättning inkl löneskatt 75 637 82 535

Pensionsutbetalningar -3 065 -2 014

Pensionsskuld FFIA -661 -11

Nyintjänad pension 6 425 5 869

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 842 1 591

Nya efterlevandepensioner 172 1

Övriga poster 565 -13

Förändring av löneskatt 1 347 1 368

Politikeravsättningar 273 217

Summa pensionsförpliktelser och löneskatt 82 535 89 544

pensionsmedelsförvaltning

(inkl likvida medel)

Avsättning pensioner och liknande förpliktelser 82 535 89 544

Ansvarsförbindelser 433 872 434 585

Summa 516 407 524 129

Kortfristiga placeringar, marknadsvärde -68 441 -65 130

447 966 458 999

Återlånade medel

Tillgångsslag

Realräntor 18% 16%

Nominella räntor 54% 74%

Svenska aktier 7% 2%

Globala aktier 23% 7%

Likvida medel 1% 1%

De finansiella placeringarna har följt fastställda mål enligt placeringspolicyn.

Rapportering sker till kommunstyrelse varje månad.

NOT 17 ANDRA AVSÄTTNINGAR 191231 200831

Avsättning sanering c-plan Lotorp 2 900 2 900

Ackumulerad förändring sanering Lotorp -2 289 -2 289

Avsättning sanering Rejmyre 5 000 5 000

Ackumulerad förändring sanering Rejmyre -144 -144

Avsättning omställningsstöd avgående politiker 1 007 0

Summa 6 475 5 468

Samlad redovisning för kommunens
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NOT 18 KORTFRISTIGA SKULDER 191231 200831

Leverantörsskulder 35 963 19 545

Förutbetalda intäkter 17 313 40 583

Övriga interimsskulder 23 268 35 488

Källskatt 14 750 16 203

Upplupen ränta 1 618 3 172

Arbetsgivaravgifter 14 205 19 649

Upplupen löneskatt 7 621 17 704

Upplupen pensionskostnad Individuell del 30 969 23 521

Övriga skulder till staten 38 932 22 449

Kortfristig skuld koncernföretag 2 310 0

Kortfristig del av långfristig skuld 0 4 054

Upplupna semesterlöner 35 365 35 365

Upplupna sociala avgifter 18 247 14 205

Okompenserad övertid 1695 1695

Summa 242 255 253 633

Checkräkningslimit 191231 200831

Kommunen 20 000 20 000

Koncernbolagen 30 000 30 000

Summa 50 000 50 000

NOT 19 PENSIONSFÖPLIKTELSER EJ UPPTAGNA BLAND

 SKULDER & AVSÄTTNINGAR (INKL LÖNESKATT)191231 200831

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 444 056 433 754

Ränte- och basbeloppsuppräkning 11 277 10 168

Pensionsutbetalningar -21 476 -15 250

Övrig post 2 004 5 751

Förändring av löneskatt -1 988 162

Summa 433 872 434 585

NOT 20 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER: BORGENSFÖRBINDELSER

Helägda kommunala bolag 0 0

HSB 0 0

Förlustansvar egna hem 100 0

Föreningar 4 747 3 059

Summa 4 847 3 059

NOT 21 JUSTERING KASSAFLÖDE 190831 200831

Avskrivningar 34 596 35 123

Nedskrivningar 0 0

Avsättningar 6 468 6 002

Upplösning infrastrukturbidrag 373 373

Övrigt 0 -24

Summa 41 438 41 475

NOT 22 Övriga likviditetspåverkande poster 190831 200831

Utbetalning av avsättningar för pensioner 0 0

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl bidrag 

infrastrukturbidrag) 0 0

Summa 0 0
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NOT 23 Poster som redovisas i annan sektion 190831 200831

Realisationsvinster vid försäljning av 

anläggningstillgångar -145 -231

Övrigt 0 0

Summa -145 -231

30



27 Delårsrapport per 20-08-31 - tertial 2 2020   2020-10-12 

AGENDA 2030 

Finspångs styrkort har i och med det nya årtiondet ersatts med en styrmodell baserad på de sjutton 

målen i Agenda 2030.  

För vart och ett av de sjutton målen har Finspångs kommun formulerat lokala målformuleringar. 

Avsikten är att tydliggöra vad vi lokalt strävar för att uppnå. 

Ett antal bidrag har också formulerats. Syftet med bidragen är att ange på vilket sätt Finspångs 

kommun kan uppnå målen. Bidragen leder inte ensamma till måluppfyllelsen utan de samverkar.   

Målen i Agenda 2030 är till sin natur inte klart avgränsade utan progression inom ett mål kommer 

påverka även uppfyllelsen av andra mål. 

Under varje mål i Agenda 2030 finns också ett antal indikatorer. Många av indikatorerna är 

övergripande och beskriver det nuvarande tillståndet. Utifrån dessa görs en bedömning av vad som 

behöver prioriteras. Andra indikatorer är av typen styrtal. Dessa styrtal hör ofta samman med 

uppdrag eller mål som ärvts från det tidigare styrkortet. Syftet med dessa indikatorer är att mäta om 

de valda aktiviteterna leder till de förväntade förbättringar. 

Flera av de områden där det gjorts stora framsteg under det innevarande året är sådana områden 

som funnits i kommunens gamla styrkort som mål och uppdrag. Krisledningsorganisationen, 

digitaliseringen och den nya inköpsorganisationen är exempel på åtgärder som byggts under de 

föregående åren och som under rådande situation kunde tas i bruk i en tidigare aldrig använd 

omfattning. Den förmåga till anpassning som förvaltningen visat prov på under vårens exceptionella 

situation är väl i linje med intentionerna i flera av de globala målen.  

Rapportering av bidragen och indikatorerna i Agenda 2030 

Inför tertialredovisningen i augusti fick medarbetarna för första gången tillfälle att rapportera enligt 

den nya modellen. Flertalet rapportörer är väl förtrogna med systemet som rapporteringen sker i. 

Svårigheterna har framförallt legat i att frigöra sig från det tidigare mycket verksamhetsknutna 

styrkortet till en övergripande glokal agenda.   

Rapportering har skett på samtliga bidrag. Flertalet av dem är helt nya; andra har på grund av de 

Agenda 2030-mål de hör till fått en annan inriktning eller syfte. Av den anledningen ligger fokus i 

rapporteringen på att beskriva var vi i nuläget står i frågan. 

De flesta indikatorer redovisas en gång om året. De indikatorer som redovisats i officiell statistik 

under årets första åtta månader gäller i allmänhet 2019. 

Vid T2-rapporteringen har fokus legat på Finspångs bidrag. Rapporteringen på bidragen och 

indikatorerna utgör grunden för redovisningen av de sjutton målen i årsredovisningen.  

Rapportering av målen i Agenda 2030 

I årsredovisningen kommer fokus ligga på de sjutton målen. Då kommer bidragen sammanfattas 

utifrån Finspångs målformuleringar.  
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DRIFTSREDOVISNING 

 

Sektorer nettoredovisning 

 

 

Förändring mellan prognoser per sektor 

 

Kommunens budgeterade resultat för 2020 är 13,6 mnkr. Prognosen för helåret visar ett resultat om 

21,6 mnkr, en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr. Det är en förbättring av prognosen med 32,8 

mnkr sedan föregående prognostillfälle i maj. Flera sektorer har förbättrat sina prognoser men 

förändringen kan framförallt härledas till ökade intäkter i form av skatter och statsbidrag. 

Kommunens resultat i augusti var 40,8 mnkr vilket är 29,4 mnkr högre än samma period föregående 

år.   

Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 10,1 procent högre nettokostnader än 

budgeterat. För utbildning är avvikelsen 1,6 procent och sektor vård och omsorg har en avvikelse på 

3,6 procent jämfört med budget. 

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget 

2020

Ack utfall 

per 

20-08-31

Ack utfall i 

% av 

årsbudget

Ack utfall 

per 

19-08-31

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Politisk organisation -14 239 -7 547 53% -8 861 -13 512 -12 789 1 450

Ledningsstab -112 617 -70 569 63% -74 500 -111 616 -110 117 2 500

Social omsorg -232 981 -169 517 73% -164 517 -243 728 -256 510 -23 529

Samhällsbyggnad -79 136 -43 930 56% -50 684 -75 035 -77 143 1 993

Utbildning -555 272 -370 533 67% -365 549 -554 313 -563 972 -8 700

Vård och omsorg -297 203 -201 424 68% -206 286 -308 650 -307 922 -10 719

Kommungemensamma kostnader -35 801 3 908 -11% 6 181 5 356 -23 201 12 600

Finansenheten 1 340 826 900 426 67% 875 589 1 314 542 1 373 226 32 400

Total 13 577 40 814 301% 11 374 13 044 21 571 7 994

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Prognos 

maj

Avvikelse 

maj

Prognos 

augusti

Avvikelse 

augusti

Förändring 

 mellan 

prognoser

Politisk organisation -14 239 -13 339 900 -12 789 1 450 550

Ledningsstab -112 617 -111 002 1 899 -110 117 2 500 601

Social omsorg -232 981 -257 670 -24 699 -256 510 -23 529 1 170

Samhällsbyggnad -79 136 -80 161 -1 296 -77 143 1 993 3 289

Utbildning -555 272 -566 941 -11 800 -563 972 -8 700 3 100

Vård och omsorg -297 203 -308 210 -11 032 -307 922 -10 719 312

Kommungemensamma kostnader -35 801 -24 854 11 100 -23 201 12 600 1 500

Finansenheten 1 340 826 1 350 926 10 100 1 373 226 32 400 22 300

Total 13 577 -11 251 -24 828 21 571 7 994 32 822
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Sektorer specifikation intäkter/kostnader 

 

  

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget 

2020

Ack utfall 

per

20-08-31

Ack utfall i 

% av 

årsbudget

Ack utfall 

per

19-08-31

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Intäkter 1 170 1 220 104% 1 665 1 757 1 170 0

Kostnader -15 409 -8 767 57% 10 527 -15 269 -13 959 1 450

Politisk organisation -14 239 -7 547 53% -8 861 -13 512 -12 789 1 450

Intäkter 55 750 39 405 71% 38 029 57 082 58 209 2 459

Kostnader -168 367 -109 974 65% -112 529 -168 698 -168 326 41

Ledningsstab -112 617 -70 569 63% -74 500 -111 616 -110 117 2 500

Intäkter 55 705 43 081 77% 54 563 77 446 52 766 -2 939

Kostnader -288 686 -212 598 74% -219 079 -321 174 -309 276 -20 590

Social omsorg -232 981 -169 517 73% -164 517 -243 728 -256 510 -23 529

Intäkter 211 933 140 032 66% 138 506 210 682 209 439 -2 494

Kostnader -291 069 -183 962 63% -189 191 -285 716 -286 582 4 487

Samhällsbyggnad -79 136 -43 930 56% -50 684 -75 035 -77 143 1 993

Intäkter 91 407 65 791 72% 56 769 92 692 97 340 5 934

Kostnader -646 679 -436 324 67% -422 318 -647 005 -661 312 -14 634

Utbildning -555 272 -370 533 67% -365 549 -554 313 -563 972 -8 700

Intäkter 118 257 84 228 71% 78 574 118 893 118 346 90

Kostnader -415 460 -285 652 69% -284 860 -427 543 -426 269 -10 809

Vård och omsorg -297 203 -201 424 68% -206 286 -308 650 -307 922 -10 719

Intäkter 11 430 7 620 67% 8 970 13 339 11 430 0

Kostnader -47 231 -3 712 8% -2 788 -7 983 -34 631 12 600

Kommungemensamma 

kostnader

-35 801 3 908 -11% 6 181 5 356 -23 201 12 600

Intäkter 1 688 771 1 128 487 67% 1 103 047 1 651 134 1 710 688 21 917

Kostnader -347 945 -228 061 66% -227 458 -336 592 -337 462 10 483

Finansenheten 1 340 826 900 426 67% 875 589 1 314 542 1 373 226 32 400

Total 13 577 40 814 301% 11 374 13 044 21 571 7 994
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Politisk ledning 

 

 

Prognosförändring 

Den politiska verksamheten redovisar en förbättrad prognos med 0,6 mnkr jämfört med 

majuppföljningen. Coronapandemin har inneburit fortsatt lägre kostnader för 

sammanträdesersättningar för både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Kommentar till prognosen 

Kostnader för kommunens politiska ledning innefattar bland annat arvoden och 

sammanträdesersättningar för de politiska möten som hålls under året, föreningsbidrag till handikapp- 

och pensionärsföreningar samt kostnader för externa revisorer och granskningar.  

Kommunfullmäktige ansvarar även för den årliga hedersuppvakningen till kommunens anställda, 

nationaldagsfirandet och eventuella vänortsbesök.  

 

Kommunfullmäktiges beredningar har varit vilande från maj vilket medfört lägre 

sammanträdesersättningar och arvoden. Årets nationaldagsfirande har skett i begränsad form och 

vårens vänortsbesök har fått ställas in. Kommunfullmäktige har reserverat medel för drift- och 

kapitalkostnad utifrån investering i nytt högtalar- och röstningssystem där förseningar av projektet 

medför en kostnadsförskjutning. Under hösten tillkommer kostnaden för hedersuppvaktning, i år är 

färre personer aktuella vilket medför lägre kostnader än budgeterat.   

 

Revisionens utfall vid tertialbokslutet inkluderar fakturerade revisionskostnader till och med augusti. 

Under hösten tillkommer fortsatta uppdragskostnader samt revisionskostnad för granskning av 

räkenskaperna för tertial- och årsbokslut. 

 

Överförmyndarens verksamhet redovisar ett fortsatt underskott som förklaras av en högre 

lönenivå på grund av omorganisation. En översyn kommer att göras för att se över möjligheten att 

täcka kostnaden för 2020 då kostnaden inte beräknas kvarstå under 2021. 

 

Politisk ledning, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 0 0% 0 0 0 0

Kostnader 4 000 1 409 35% 1 945 3 467 3 020 980

Kommunfullmäktige 4 000 1 409 35% 1 945 3 467 3 020 980

Intäkter 0 0 0% 0 0 0 0

Kostnader 1 223 405 33% 495 1 289 1 223 0

Revisionen 1 223 405 33% 495 1 289 1 223 0

Intäkter -1 170 -1 220 104% -1 150 -1 241 -1 170 0

Kostnader 3 901 3 415 88% 3 013 3 797 4 161 -260

Överförmyndare 2 731 2 195 80% 1 864 2 556 2 991 -260

Intäkter 0 0 0% 0 0 0 0

Kostnader 129 73 56% 160 216 129 0

Bygg- och miljönämnd 129 73 56% 160 216 129 0

Intäkter 0 0 0% -516 -516 0 0

Kostnader 65 15 22% 1 150 1 170 35 30

Valnämnd 65 15 22% 635 655 35 30

Intäkter 0 0 0% 0 0 0 0

Kostnader 6 091 3 451 57% 3 764 5 329 5 391 700

Kommunstyrelsen 6 091 3 451 57% 3 764 5 329 5 391 700

varav kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov 693 25 4% 101 108 193 500

Total 14 239 7 547 53% 8 863 13 512 12 789 1 450

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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Prognosen för kommunstyrelsen inkluderar ett förväntat överskott för de medel som 

kommunstyrelsen årligen reserverar för oförutsedda behov, avstämning har skett med 

kommunstyrelsens ordförande.  Kommunstyrelsens kostnader för sammanträdesersättningar och 

kurs och konferens är fortsatt lägre till följd av coronapandemin och bidrar till överskottet. 

 
Budget och prognosantaganden 

I kommunstyrelsens budget finns avsatt medel för oförutsedda behov som utgör en osäkerhetsfaktor 

i prognosarbetet. I prognosen görs fortsatt bedömningen att en stor del av budgeten inte kommer att 

förbrukas under året. 

 

Sektor ledningsstab 

Prognosförändring 

Prognosen för ledningsstabens resultat är förbättrad från prognosen efter maj och pekar mot 

ett överskott på 2,5 mnkr. En stor anledning till överskottet är att mycket av det utvecklingsarbete 

som var tänkt att ske under året har fått pausas under rådande pandemi.  Förändringen av prognosen 

kan till stor del förklaras med vakanta tjänster och högre frånvaro till följd av sjukdom och corona. 

Kostnader för kompetensutveckling är låga på grund av corona. 

 

  

Sektor ledningsstab, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Kostnader 0 42 0 293 0 0 0

Ledningsstab 0 42 0 293 0 0 0

Intäkter 0 0 0% -51 -51 0 0

Kostnader 5 295 2 263 43% 2 351 3 469 3 745 1 550

Kommundirektör 5 295 2 263 43% 2 300 3 418 3 745 1 550

Intäkter -1 374 -891 65% -950 -1 623 -1 374 0

Kostnader 8 344 5 260 63% 5 564 8 950 8 544 -200

Kommunikationsavdelning 6 970 4 369 63% 4 614 7 327 7 170 -200

Intäkter -295 -416 141% -575 -999 -452 157

Kostnader 34 525 22 756 66% 24 116 36 748 34 682 -157

Utvecklings- och näringslivsavdelning 34 230 22 340 65% 23 542 35 749 34 230 0

Intäkter -996 -800 80% -733 -813 -1 047 51

Kostnader 10 334 6 072 59% 6 938 10 036 9 785 549

Bibliotek 9 338 5 272 56% 6 206 9 223 8 738 600

Intäkter -3 326 -2 678 81% -3 566 -5 070 -3 326 0

Kostnader 19 042 12 834 67% 13 506 20 917 19 042 0

Kulturenhet 15 716 10 156 65% 9 940 15 847 15 716 0

Intäkter -4 090 -2 695 66% -2 754 -4 087 -4 095 -1

Kostnader 16 032 10 385 65% 10 274 14 784 15 432 601

HR-avdelning 11 942 7 690 64% 7 520 10 696 11 337 600

Intäkter -8 521 -5 909 69% -5 470 -8 194 -8 734 218

Kostnader 8 521 5 975 70% 5 645 8 488 8 939 -418

Bemanningscentral 0 66 0% 175 294 205 -200

Intäkter -735 -305 42% -461 -764 -749 14

Kostnader 13 183 7 069 54% 9 251 13 407 12 547 636

Ekonomi- och styrningsavdelning 12 448 6 763 54% 8 790 12 643 11 798 650

Intäkter -14 773 -9 450 64% -9 101 -13 556 -14 173 -600

Kostnader 25 524 16 556 65% 16 444 24 801 25 424 100

Kansliavdelning 10 751 7 106 66% 7 343 11 245 11 251 -500

Intäkter -21 640 -16 260 75% -14 368 -21 924 -24 260 2 620

Kostnader 27 567 20 718 75% 18 145 27 097 30 187 -2 620

IT-avdelning 5 927 4 458 75% 3 778 5 173 5 927 0

Total 112 617 70 526 63% 74 500 111 616 110 117 2 500

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 200 200

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 190 450
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Större förändringar mellan åren 

Biblioteket genomförde under försommaren 2019 en flytt vilket innebar stora kostnader av 

engångskaraktär, detta i kombination med vakanser i bemanningen ger ett lägre utfall i augusti 2020 

än i augusti 2019. 

 

Under 2020 har flera förändringar skett i utvecklingsenhetens ram, däribland sänkning av hyran för 

badhuset, tillfälliga medel för destination Rejmyre ramjusterades bort samt en generell besparing på 

runt 0,5 mnkr. Dessa förändringar i budget medförde också att kostnaderna blev lägre i år jämfört 

med motsvarande period i augusti förra året.  
 

En av de största avvikelserna ligger inom personalkostnaderna. I år har det funnits vakanser och 

ledigheter där personal haft andra uppdrag pga corona. Fritidsverksamheten har haft lägre kostnader 

för sportarrangemang som uteblev pga corona samt att ordinarie anläggningsbidrag blev lägre än förra 

året. Förra året hamnade flera stora reinvesteringar och driftförbättringar på driftbudget, gäller 

främst anläggningar på Grosvad. 

 
Kommentar till prognosen 

Sektorn har underskott i budgeten på två enheter med totalt 0,5 mnkr men dessa underskott hämtas 

hem på sektorsnivå. På flera håll inom sektorn har funnits och kommer att finnas vakanta tjänster 

som inte besätts med vikarier under rekryteringen, vilket bidrar till att hålla budget.  

Kommundirektören prognostiserar överskott på cirka 1,5 mnkr. Inom enheten finns en del 

konsultmedel som är avsedda för särskilda behov både internt och externt. Det råder stor osäkerhet 

i nuläget om samtliga medel hinner förbrukas inte minst på grund av rådande situation med corona.  

Avsatta medel för sommarlovsaktiviteter kommer inte att användas, genomförda lovaktiviteter har 
finansierats inom fritidsverksamhetens budget. 

Kommunikationsavdelningen har erhållit 0,6 mnkr i statsbidrag för finskt förvaltningsområde 

vilket avser hela året. Ett underskott på kapitalkostnader som inte var kända vid budgettillfället 
befaras. 

Utveckling- och näringslivsavdelningen prognostiserar att hålla budget för 2020. Förändringen i 

prognosen jämfört med maj rapporten beror på att turismen prognostiserar underskott, något som 

utvecklingsavdelningen som helhet har täckt upp för. Verksamhetsbidraget till Tillväxt Finspång har 
belastat utfallet för turism  

Prognosen är att bidraget för varuhemsändning kommer att öka under året. Detta som en effekt av 
corona och att fler vill ha sin mat levererad hem.   

Inom fritidsverksamheten finns det flera bidrag där faktiska utbetalningar blev lägre än verksamheten 

räknade med i sin budget. Under andra kvartalet har flera åtgärder genomförts på friluftsanläggningar, 

främst på Grosvadsområdet.  

Fritidsverksamheten har fått 0,1 mnkr från Länsstyrelsen för att genomföra tillgänglighetsåtgärder vid 
sjön Bönnern. 

Biblioteket genomför färre aktiviteter under rådande omständigheter och räknar därmed att 

kostnader på 0,1 mnkr uteblir. Under våren och sommaren har kostnaderna för personal varit lägre 

än budgeterat till följd av fler personer med nedsättning i tjänst, sjukfrånvaro samt vakanta tjänster. 
Detta ökar överskottet med 0,5 mnkr till totalt 0,6 mnkr.  

Kulturverksamheten påverkas både vad gäller intäkter och kostnader av corona. Vissa bidrag kan 
eventuellt komma att beviljas men det är i nuläget en mycket osäker prognos. 
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HR Feriearbetare kommer inte att kunna erbjudas anställning i samma utsträckning som tidigare år 

då minderåriga inte får jobba inom äldreomsorg, LSS verksamhet samt barnomsorg. Det ger ett 

beräknat överskott på 0,6 mnkr. Det ska ske ytterligare en satsning på Unga Jobb som kommer att 
kosta en del. Där räknar vi med att få statsbidrag.  

Prognosen för Bemanningscentralen visar att kostnaderna blir högre än beräknat, men ligger kvar 

på samma prognos som vid Tertial 1. Underskottet prognostiseras till 0,2 mnkr för året. Till stor del 

ligger avvikelsen i personalkostnader med anledning av utökad bemanning i administrationen för att 

säkra rekrytering, anställningar och att bokningen kan fortgå även under högre belastning och högre 

sjukfrånvaro. En förklaring till att prognosen ligger kvar är att intäkterna har ökat till följd av att vi får 
ersättning från staten för sjukfrånvarokostnader.  

Ekonomi- och styrningsavdelningens prognos visar ett överskott på ca 0,6 mnkr. Avdelningen 

har rekryterat flera tjänster under året och personalomsättningen har inneburit att respektive tjänst 

varit vakant under några månader och därmed genererat ett överskott gentemot budget. Vakanserna 

tillsammans med föräldraledigheter är motsvarande 1,25 årsarbetare. Corona har påverkat 

avdelningen i hög grad. I den löpande verksamheten har den inneburit att kompetensutvecklingsmedel 

inte förbrukats och personalen har haft en högre sjukfrånvaro och VAB än vanligt. Avdelningen har 

visstidsanställt en inköpsassistent för att säkra inköpet av skyddsmaterial inom särskild omsorg och 
vård och omsorg.  

Kansliavdelningen. En tidigare mycket osäker prognos pekar nu åt ett underskott på 0,4 mnkr för 

kommunhuset. I tidigare prognoser har faktureringsmodell för resterande del av året inte varit 
beslutad. 

IT-avdelningen prognostiserar nollresultat för 2020. 

Byte av datorer driver upp kostnaderna, då enheten tillfälligt får stå för dubbla leasingkostnader 

under den period som byte av gamla datorer pågår. Kostnaden för den helt nödvändiga 
lagerhållningen kommer belasta IT, och detta har inte varit budgeterat sedan tidigare. 

Därutöver har licenskostnader blivit dyrare men enheten har inte ännu justerat priserna för att 

hantera fördyringen. Det verkliga underskottet minskas i något mån då enheten har flera vakanser 

samt föräldraledigheter under året. Dessutom har enheten erhållit 0,3 mnkr i digitaliseringsmedel 
som inte kommer hinna förbrukas i sin helhet. 

En tydlig trend är att kommunen köper allt mer teknisk utrustning vilket ofta vida överstiger våra 
prognoser. Framförallt inom området PC, Chromebooks, iPads och kringutrustning. 

Budget och prognosantaganden 

Biblioteket räknar med att vakanta tjänster tillsätts under hösten.  

Prognosen för ekonomi- och styrnings-, kommunikations- och HR-avdelningen samt utvecklings- och 

näringslivsenheten kommer att förbättras om ”statsbidrag till regioner och kommuner till följd av 

sjukdomen covid-19” erhålls. 

I prognosen har hänsyn tagits till ersättning för sjuklönekostnaden avseende april-juli. 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 

Arbete med ständiga förbättringar pågår kontinuerligt. Flera enheter har i hög grad varit involverade i 

stabsläget till följd av corona vilket påverkar utvecklingsarbetet under främst våren. 

 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron är som en följd av corona högre. 
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Sektor social omsorg 

 

 

Prognosförändring 

Sektor social omsorg visar en positiv förändring av prognosen med 1,2 mnkr i jämförelse med 

föregående prognostillfälle. 

 

Försörjningsstödet visar en ökning av sitt underskott med 1,7 mnkr från det senaste prognostillfället. 

Detta är till följd av en stor ökning av antalet individer som är i behov av ekonomiskt bistånd.  

 

Placeringar vuxna visar en ökning av sitt underskott med 0,5 mnkr från det senaste prognostillfället.  

 

Placeringar av barn och unga visar en positiv förändring av sin prognos med 1,4 mnkr från det senaste 

prognostillfället. Detta till följd av ett riktat statsbidrag till Statens institutionsstyrelse som har lett till 

en sänkning av dygnskostnaden för tvångsvård. 

 

Sektor social omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter -324 -263 81% -395 -568 -377 53

Kostnader 28 889 19 589 68% 11 233 17 183 29 663 -774

Sektorsledning SO 28 565 19 326 68% 10 838 16 615 29 286 -721

Intäkter -5 989 -3 429 57% -4 683 -7 185 -5 067 -922

Kostnader 37 642 23 630 63% 28 376 42 889 35 821 1 821

Individ- och familjeomsorg 31 653 20 201 64% 23 693 35 704 30 754 899

Intäkter -3 275 -1 422 43% -2 043 -3 464 -2 375 -900

Kostnader 29 565 23 155 78% 20 870 31 788 35 365 -5 800

IFO försörjningsstöd 26 290 21 733 83% 18 827 28 324 32 990 -6 700

Intäkter -204 -280 137% -165 -450 -418 214

Kostnader 4 204 7 118 169% 3 714 6 099 9 918 -5 714

Placeringar vuxna 4 000 6 838 171% 3 549 5 649 9 500 -5 500

Intäkter -1 108 -851 77% -1 023 -1 368 -1 111 3

Kostnader 31 108 19 545 63% 22 268 30 475 29 678 1 430

Placeringar BoU 30 000 18 695 62% 21 245 29 107 28 567 1 433

Intäkter -1 194 -674 56% -652 -903 -1 049 -145

Kostnader 12 972 15 029 116% 14 029 21 100 22 630 -9 658

Köpta platser LSS/SoL 11 778 14 354 122% 13 378 20 197 21 581 -9 803

Intäkter -6 491 -5 398 83% -4 288 -6 559 -6 891 400

Kostnader 68 114 47 913 70% 47 594 71 346 70 760 -2 646

Boende samt boendestöd LSS/SoL 61 623 42 515 69% 43 306 64 787 63 869 -2 246

Intäkter -1 612 -1 121 70% -888 -1 698 -1 687 75

Kostnader 11 800 7 375 62% 7 811 11 999 11 700 100

Daglig verksamhet LSS/SoL 10 188 6 254 61% 6 922 10 301 10 013 175

Intäkter -26 779 -17 087 64% -18 180 -27 026 -24 733 -2 046

Kostnader 41 658 28 627 69% 31 047 46 300 41 971 -313

Personlig assistans LSS/SFB 14 879 11 540 78% 12 867 19 274 17 238 -2 359

Intäkter -100 -78 78% -73 -106 -115 15

Kostnader 9 105 5 211 57% 6 198 9 092 8 127 978

Övriga insatser LSS/SoL 9 005 5 133 57% 6 126 8 986 8 012 993

Intäkter -6 186 -10 464 169% -17 126 -21 431 -6 226 40

Kostnader 11 186 13 538 121% 20 774 26 209 10 926 260

Arbetsmarknadsenheten 5 000 3 074 61% 3 648 4 779 4 700 300

Intäkter -2 443 -2 013 82% -5 048 -6 688 -2 717 274

Kostnader 2 443 1 896 78% 5 165 6 693 2 717 -274

Ensamkommande BoU 0 -117 0% 117 5 0 0

Total 232 981 169 546 73% 164 517 243 728 256 510 -23 529

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 454 454
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Personlig assistans gör en minskning av underskottet med 0,9 mnkr. Detta till följd av lägre 

personalkostnader. 

 

Individ- och familjeomsorgen visar en positiv förändring av prognosen med 0,9 mnkr. Detta till följd 

av en restriktiv personalpolitik. En stor minskning av kostnaden beror även på att jourboendet har 

fått en tillfällig och billigare lokal. 

 

Sektorsledning SO gör en negativ prognosförändring med 0,4 mnkr. Flertalet mindre 

kostnadsavvikelser, så som till exempel färre antal omsorgsresor, ger en positiv förändring. En större 

negativ förändring med 0,9 mnkr är till följd av att Högsta domstolen har beslutat att slutgiltigt 

fastställa en särskild avgift (tidigare benämnt som vite) för ej verkställt beslut för boende enligt LSS. 

 
Större förändringar mellan åren 

Sektorn har stora förändringar på de flesta av våra verksamhetsområden mellan 2019 års utfall och 

prognosen. Detta till följd av en omfördelning av kostnader från vissa verksamhetsområden till 

sektorsledning SO för främst chefer och administratörer.  

 

Försörjningsstödets utbetalningar av ekonomiskt bistånd har sedan 2019 stigit till ett genomsnitt på 

2,75 mnkr per månad från en tidigare nivå på 2,36 mnkr per månad. Detta gör att underskottet ser ut 

att bli 6,7 mnkr. Detta är till följd av Arbetsförmedlingens omorganisation som startade våren 2019, 

vilket har lett till att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat. Samtidigt har kostnaden per 

hushåll ökat till följd av att det oftare är fler personer per hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. 

 

Individ- och familjeomsorgen har minskat sina personalkostnader med 0,5 mnkr från 2019 till 2020.  

 

Placeringar vuxna ser ut att öka sin kostnad med 3,9 mnkr från 2019 till 2020. Detta trots 

restriktivare biståndsbedömningar senaste åren. En ökning av antalet omhändertagande enligt lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är 

orsak till denna ökning av underskott i förhållande till budget. De 4 mnkr som finns avsatta i den 

strategiska planen för detta har de senaste 6 åren inte kunnat hållas. 

 

 
 

Kostnaderna för placeringar BoU har de senaste 5 åren minskat betydligt. Denna lägre kostnadsnivå 

bedöms fortsatt kunna hållas. 

 

 
 

Köpta platser LSS/SoL ser ut att öka sin kostnad med 1,4 mnkr från 2019 till 2020. Detta till följd av 

en viss ökning av antalet ärenden. 

 

Ensamkommande BoU har tidigare år givit sektorn ett betydande överskott som har kunnat 

finansiera andra delar av sektorns verksamheter. Detta överskott kvarstår ej sedan 2019. 

 

Kommentar till prognosen 

Köpta platser för placering med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) visar fortsatt ett stort underskott. Detta beror på att dessa 

placeringar är väsentligt dyrare än de platser som kommunen bedriver. Stor del av dessa kostnader 

kommer att kvarstå framöver. Enligt planering kommer sektorn i slutet av 2022, att få tillgång till 

ytterligare två lokaler för att kunna bedriva LSS-boende. Enligt planering kommer sektorn då att 

kunna minska kostnaden med cirka 2 mnkr. Underbalansen i budget för de köpta platserna var 12,9 
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mnkr. Antal ärenden har under året minskat, vilket ger en minskning av det budgeterade 

underskottet med 3,1 mnkr. Delar av kostnaderna för dessa insatser har flyttats till placeringar barn 

och unga. Detta leder till att kommunen förlorar på detta då kostnaderna för dessa insatser inte får 

räknas med i det interkommunala LSS-utjämningssystemet. 

  

För placeringar vuxna är prognosen 9,5 mnkr i nettokostnad, vilket ger ett underskott med 5,5 

mnkr. Underbalansen i budget var 1,5 mnkr. En ökning av antalet omhändertagande enligt lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak 

till denna ökning av underskott i förhållande till budget. 

  

Placeringar barn och unga beräknas göra en positiv budgetavvikelse med 1,4 mnkr. Detta till följd 

av riktade statsbidrag till Statens institutionsstyrelse som har lett till sänkning av dygnskostnaden för 

tvångsvård. 

 

Försörjningsstödets utbetalningar av ekonomiskt bistånd har sedan 2019 stigit till ett genomsnitt 

på 2,75 mnkr per månad från en tidigare nivå på 2,36 mnkr per månad. Detta gör att underskottet 

ser ut att bli 6,7 mnkr. Detta till följd av Arbetsförmedlingens omorganisation som startade våren 

2019, vilket har lett till att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat. Samtidigt har kostnaden 

per hushåll ökat till följd av att det oftare är fler personer per hushåll som uppbär ekonomiskt 

bistånd. 

 

Den personliga assistansen har en prognostiserad nettokostnad på 17,2 mnkr. Underbalansen i 

budget var 4,8 mnkr och prognosen visar nu på ett underskott på 2,4 mnkr. Förbättringen mot 

budget är främst till följd av att staten täcker alla sjuklönekostnader för april till och med juli, även för 

de privata utförarna. Dessutom är antalet ärenden färre och övertidskostnaderna lägre. Av den totala 

nettokostnaden är 10,7 mnkr kostnader till Försäkringskassan för de grundläggande 20 första 

timmarna. 0,4 mnkr är kostnader för sjuklöner till de privata utförarna och 2,8 mnkr är kostnader för 

personlig assistans enligt LSS. Totalt är detta 13,9 mnkr som kommunen inte får någon ersättning för 

från Försäkringskassan. De 3,3 mnkr som återstår av nettokostnaden är en följd av att 

schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden som innefattar bland 

annat förkortad arbetstid samt rätten till heltid. De egna sjuklönekostnaderna är också något som 

Försäkringskassans ersättning inte räcker till för samt att kostnaden för väntetid endast ersätts med 

¼ av en hel timersättning. Utöver detta har sektorn kostnader för chefer samt administration som 

ligger under sektorsledning SO. 

 

Boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL beräknas göra ett underskott på 2,2 

mnkr. Underbalansen i budget var 3,3 mnkr. Denna förbättring mot budget är främst till följd av att 

Försäkringskassan täcker alla sjuklönekostnader för april till och med juli. Utöver det så har 

bemanningsöversynen lett till effektiviseringar och lägre bemanning har kunnat ske inom en LSS-

verksamhet. Svårigheter kvarstår i flera verksamheter med att få till en effektiv bemanning och att få 

tag i timvikarier i tillräcklig omfattning, vilket medför höga kostnader för övertid samt fyllnadstid. 

Boendena har fortsatt många brukare med mycket omfattande omvårdnadsbehov.  

Antalet personer med insatsen boendestöd ser ut att ligga på en stabil nivå som är i paritet med riket.  

 

Under övriga insatser LSS/SoL ligger avlösar- och ledsagarservice (LSS), kontaktperson- och 

kontaktfamilj (LSS/SoL) samt korttidsvistelse och korttidstillsyn (LSS/SoL). Överskottet på 1 mnkr 

beror främst på att korttidsverksamheten för barn och unga med särskilda behov har varit stängd då 

lokalen är utlånad till sektor Vård och omsorg. Personalen har dessutom till största del varit utlånad 

till andra verksamheter inom kommunen. Nu har verksamheten öppnat upp igen men i andra tillfälliga 

lokaler. 

 
Budget och prognosantaganden 

När budget fastställdes såg sektorn att flera verksamheter hade svårigheter att rymmas inom 

tilldelade budgetramar. Detta ledde till en underbalans i budget med 24,4 mnkr. Sektorns bokslut för 
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2019 var 243,7 mnkr med en negativ budgetavvikelse på 15,6 mnkr. Budgetramen för 2020 är 233 

mnkr och sektorn prognostiserar nu ett underskott i jämförelse med budget om 23,5 mnkr. 

 

I prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 0,5 mnkr för tillkommande ärenden under 

året. 

 

I prognosen för placeringar av barn och unga så ingår en buffert på 0,5 mnkr för tillkommande 

ärenden under året. 

 

Försörjningsstödets beräknade underskott har inte beräknats med hänsyn till eventuella framtida 

ökningar av ekonomiskt bistånd kopplat till corona. 

 

Prognosen för ensamkommande BoU är under förutsättning att vi får täckning för det beräknade 

underskottet på 0,4 mnkr från kommunens fonderade flyktingmedel. 

 

I prognosen har sektorn inte räknat med kostnader för särskilda avgifter som troligen kommer att 

utdömas på grund av icke verkställda beslut om LSS-boende och andra LSS-insatser. Det är osäkert 

när detta kan komma att falla ut, men bedömningen är att några kommer att utdömas under 2020.  
 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 

Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa placeringar, vilka idag 

är mellan 0,5–3 mnkr dyrare än våra egna placeringar på gruppboende. Dock är våra boenden 

fullbelagda och det finns ett behov av utökning med ytterligare minst två LSS-boenden. För att 

sektorn ska kunna minska sina kostnader så krävs att utbyggnad och nybyggnad kommer till stånd 

inom en snar framtid. Detta är något som sektorn har lyft i många år, senast i föregående års förslag 

till budget i balans. 

 

Inom personlig assistans arbetas det i dagsläget med att minska underskottet samt öka kvaliteten för 

brukarna genom en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen. Detta var en åtgärd 

som sektorn angav som förslag förra året för att uppnå en budget i balans. Om de första fem 

månaderna jämförs mellan 2019 och 2020 så har den genomsnittliga övertidskostnaden minskat något 

trots att corona orsakat högre övertidskostnader. 

 

Sektorn fortsätter arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till bättre kvalitet, 

arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas även med olika förslag på hur vi kan få 

ner övertidskostnader samt kostnader för vikariehantering inom sektorn.  

 

Sektorn har även lyft att vi påbörjat ett arbete med att vid uppföljning av beslutsärenden se över 

möjligheten att ställa om beslut från SoL till LSS. Detta skedde redan under 2019 och torde ha 

påverkat kommunens LSS-utjämning positivt med flertal miljoner. Detta ger en besparingseffekt på 

cirka 70 procent av kostnaden. Dock innebär det inte per automatik en ökad intäkt då det är i 

förhållande till övriga kommuners kostnader. LSS-utjämningen ligger dock inte inom sektorns budget 

och kan därför inte heller medföra en budget i balans för denna. 

 

Ett arbete sker för att minska kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd. Den åtgärd som har störst 

påverkan under tertial två och tre är tillsättandet av fler extratjänster inom kommunen för personer 

som uppbär ekonomiskt bistånd. Det arbetas även aktivt med att få ut denna grupp i 

utbildningsinsatser samt att de ska kunna få insatser från Arbetsförmedlingen. I dagsläget är det 

mellan 150 - 200 personer som, på grund av att de inte får insatser från Arbetsförmedlingen, måste 

uppbära ekonomiskt bistånd. Detta beror till stor del på att Arbetsförmedlingen inte hinner med att 

verkställa insatser. Under de senaste månaderna har det skett en förändring och fler beslut har tagits 

av Arbetsförmedlingen.  

 

Inom individ- och familjeomsorgen arbetas det fortsättningsvis med hemmaplanslösningar för att 

undvika långvariga placeringar. Fokus ligger på att endast placera vuxna när lagen kräver det, vilket 
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fanns med i föregående års förslag till åtgärd för att uppnå en budget i balans. Trots detta ser sektorn 

en kraftigt ökad kostnad på grund av en ökning av antalet omhändertagande enligt LVM, 

hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation. 

 

Sektorn genomför fortgående en översyn av kostnader för kost, bilar, larm med mera. Detta har lett 

till vissa besparingar men de är i sammanhanget för ringa för att ge någon direkt effekt på att uppnå 

en budget i balans. 

 

En stor besparing skulle kunna uppnås om sektorn fick tillgång till fler och alternativa lokaler för att 

kunna verkställa beslut och effektivisera verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis så arbetar sektorn med effektiviseringar och förbättringar för att kunna minska 

kostnaderna. För att nå en budget i balans behövs dock beslut om neddragningar av sektorns 

verksamhet och uppdrag. 

 

Sektor samhällsbyggnad 

 

Sektor samhällsbyggnad, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Kostnader 0 0 0% 21 0 0 0

Sektorn för samhällsbyggnad 0 0 0% 21 0 0 0

Intäkter -1 380 -1 215 88% -1 165 -1 315 -1 329 -51

Kostnader 9 368 5 673 61% 4 349 7 128 9 303 65

Sektor övergripande 7 988 4 458 56% 3 184 5 813 7 974 14

Intäkter -4 438 -3 734 84% -3 356 -4 355 -4 727 289

Kostnader 10 032 6 767 67% 6 483 9 692 10 294 -262

Bygg- och miljö 5 594 3 034 54% 3 127 5 336 5 567 27

Intäkter -29 457 -17 467 59% -19 151 -29 496 -26 467 -2 990

Kostnader 28 530 17 379 61% 19 424 28 842 26 589 1 941

Måltidsservice -927 -88 10% 274 -653 122 -1 049

Intäkter -20 072 -12 711 63% -16 237 -25 056 -19 242 -830

Kostnader 21 826 13 128 60% 18 041 27 223 20 098 1 728

Måltidsservice 2 1 754 417 24% 1 804 2 166 856 898

Intäkter -23 121 -15 048 65% -12 445 -18 761 -22 702 -419

Kostnader 23 121 14 689 64% 12 569 19 056 22 515 606

Lokalvårdservice 0 -359 0% 125 295 -187 187

Intäkter -1 743 -1 230 71% 0 0 -1 843 100

Kostnader 2 717 1 664 61% 0 0 2 656 61

Service gemensamt 974 433 44% 0 0 813 161

Intäkter -12 745 -7 551 59% -7 947 -13 003 -11 355 -1 390

Kostnader 12 773 8 815 69% 8 883 13 415 13 083 -310

Transportservice 28 1 263 4512% 936 411 1 728 -1 700

Intäkter -2 470 -2 312 94% -1 869 -3 090 -2 425 -45

Kostnader 29 968 20 837 70% 20 364 30 550 29 968 0

Räddningstjänst 27 498 18 525 67% 18 495 27 460 27 543 -45

Intäkter -6 068 -4 677 77% -4 318 -6 811 -7 078 1 010

Kostnader 35 234 21 778 62% 24 406 37 044 36 244 -1 010

Samhällsplanering 29 166 17 101 59% 20 088 30 233 29 166 0

Intäkter -110 439 -74 086 67% -72 019 -108 794 -112 271 1 832

Kostnader 117 500 73 234 62% 74 650 112 767 115 832 1 668

Fastighetsavdelning 7 061 -852 -12% 2 631 3 973 3 561 3 500

Total 79 136 43 932 56% 50 684 75 035 77 143 1 993

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 74

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 53

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) minskade 

intäkter

-2 400

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 

minskade intäkter

-335
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Prognosförändring 

Från senaste rapporteringstillfället har sektor samhällsbyggnads prognos förändrats från ett 

underskott på 1,3 mnkr till ett överskott på 2 mnkr. Små förändringar i prognosen finns hos de flesta 

enheterna. Den största förändringen har dock skett inom fastighetsavdelningen. 

Fastighetsavdelningens kostnader för bland annat drift kommer vara att mindre än beräknat samtidigt 

som hyresintäkterna ökar i samband med nya objekt som tillkommit. 

Transportservice prognostiserar försämring i prognosen med 0,4 mnkr då intäkter i samband med 

corona har sjunkit rejält samtidigt som intäkter för skolskjutsar kommer vara mindre än vad som 

beräknades i maj.  

 
Större förändringar mellan åren 

Inom sektor samhällsbyggnad har från och med årsskiftet en ny avdelning bildats, 

fastighetsavdelningen. Fastighetsavdelningen är indelad i ett antal förvaltningsområden och 

uppbyggnad av struktur och ekonomi pågår. Första maj bytte enheten chef. Då den nya chefen redan 

fanns inom avdelningen har bytet fungerat väl. Avdelningens personalstyrka är komplett förutom att 

det saknas en projektledningsresurs samt att det administrativa stödet behöver förstärkas på grund 

av hyresadministration och ett stort fakturaflöde. 

 

I samband med utbrottet av corona har Finspångs kommun gått in i stabsläge från och med slutet av 

februari. Det innebär att flera av sektor samhällsbyggnads nyckelpersoner har varit engagerade i 

stabsarbetet. Såväl miljöstrateger, BRÅ-samordnare som servicechef har största delen av tiden 

arbetat med stöd till stabsorganisationen. Konsekvensen av detta är att ett flertal ordinarie uppdrag 

som dessa funktioner ansvarar för har försenats och att några uppdrag kommer att lyftas till politiken 

för beslut. 

 

Folkhälsomyndighetens hantering av utbrottet av corona har redan märkbart påverkat sektor 

samhällsbyggnads ekonomi. Det gäller främst bortfall av intäkter men också utökade kostnader i form 

av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera. Summan av de minskade intäkter 

är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona är en intern omfördelning där 

minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade kostnader för köpande sektorer. 

Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel prognostiseras mindre intäkter 

inom alkohol- och tobakshandläggning. 

 

Kommentar till prognosen 

Den totala prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett överskott på 2 mnkr. 

 

Regeringen har beslutat att ersätta alla arbetsgivare för hela sjuklönekostnaden under 

coronapandemin för perioden april-juli. Bidrag utbetalas i form av ersättning från Försäkringskassan. 

För sektor samhällsbyggnad uppgick ersättning för april – juli till 0,6 mnkr. Ersättning för augusti är 

inte klart. Därutöver kommer sektor få c:a 0,1 mnkr i ersättning för utökade kostnader för 

miljötillsynen mm. 

 
Sektorövergripande  

Sektorövergripande rymmer flera kommunövergripande verksamheter; hållbarhet- och miljö, 

utskänkningstillstånd, försäkringssamordning samt säkerhetssamordning (inkluderande 

säkerhetsskydd, krisberedskap, brottsförebyggande arbete, civilt försvar samt viktiga funktioner från 

övriga verksamheter såsom IT, kansli mm). Inom den övergripande posten finns medel för en del 

mindre konsultuppdrag samt utvecklingsprojekt.  

 

Inom miljö och hållbarhet har kommunen beviljats ett bidrag på cirka 4,7 mnkr för sanering av 

objektet Finspångs centraltvätt. Sedan tidigare har Finspångs kommun avsatt medel för utredningar i 

Rejmyre. En samordnad planering för åtgärder av de föroreningar som finns på centraltvätten, Lotorp 

samt Rejmyre pågår. Projektledare för dessa arbeten är den miljöstrateg som tillkommit under året. 
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Utskänkningstillstånd är den sektorövergripande verksamhet som är mest påverkat av corona. En del 

av verksamheten har senarelagt tillsynsbesök vilket innebär minskade intäkter för kommunen. Totalt 

är minskningen av intäkter under 0,1 mnkr.  

 

Bygg och miljö 

Bygg- och miljöenheten prognostiserar ett nollresultat men med större osäkerheter i prognosen än 

under ett ordinarie år. Enheten har blivit markant påverkad av coronautbrottet. Antalet miljötillsyner 

under våren har varit färre men omställning till digital tillsyn under hösten bedöms möjliggöra att alla 

planerade årstillsyner kan genomföras. Bygglovsrelaterade ärenden har inkommit i betydligt högre 

grad än beräknat vid årets start. Det ökande antalet bygglovsärenden har inneburit ökad 

arbetsbelastning för både handläggare och administratörer. Vissa lovärenden har med anledning av 

detta gått över tiden och kan inte debiteras till full täckningsgrad för utförd handläggning. 

Bygglovsrelaterad tillsyn har inte kunnat utföras under året, mer än i fall där fara för allmänheten 

föreligger. Behov av större periodiseringar kan komma att bli aktuella under T2. Ny chef för bygg- 

och miljöenheten har tillträtt under maj.  

 
Service gemensamt 

I februari har serviceavdelningen genomfört en omorganisation och bildat två enheter för 

måltiderservice, en för lokalvård samt en för transporter. I avdelningen ingår också postverksamhet 

samt vaktmästeri. Serviceavdelningen säljer tjänster internt och köpande sektorer har varit påverkade 

av olika myndighetsbeslut i samband med corona. Detta innebär att serviceavdelningen har haft både 

minskade intäkter och ökade kostnader på grund av utbrottet av corona. Det gäller främst de 

enheter inom service som är exponerade mot äldreomsorg samt gymnasiet. Under sommaren var 

producerade volymer låga för både måltidservice och transportenheten vilket har påverkat utfallet 

för dem. Inom verksamheterna post och vaktmästeri finns några mindre avvikelser, dock är den 

totala avvikelsen under 0,1 mnkr. Under året har det genomförts kostnadsbesparingar däribland 

betydligt minskade personalkostnader. Detta kunde uppnås genom bland annat minskad 

grundbemanning, minskade deltider till förmån för heltider. Minskade intäkter i samband med corona 

påverkar dock det totala utfallet och prognosen blir sämre trots omfattande arbete med besparingar 

på samtliga servicefunktioner. 

 
Lokalvårdservice 

Lokalvårdsservice gör en prognos med överskott på 0,2 mnkr. Det är förändring med 0,2 mnkr mot 

T1-prognosen. Förändring i prognosen beror dels på erhållen kompensation från Försäkringskassan 

för sjuklöner för perioden april-juli, totalt 0,1 mnkr och dels på grund av högre intäkter för extern 

städning. Resultatet för enheten uppvisar större överskott än prognosen då lönerevisionen inte klar 

för 2020 vilket gör att utfallet på lönekostnaderna är mindre än det borde vara.  

Stor del av det totala överskottet beror på att personalkostnader hamnar under budget pga. minskat 

antal tjänster under 2020, minskade deltider till förmån för heltidstjänster och minskade 

vikariekostnader. Vikariebehovet kunde täckas med ordinarie personal, till exempel att lokalvårdare 

som städat på kommunens gymnasieskolor under vårterminen har täckt upp vid frånvaro i 

verksamheten. Detta har inneburit minskade vikariekostnader med 8 % mot budget, trots högre 

sjukfrånvaro under corona.  

  

Kostnaderna för kemikalier, papper, plast och dylikt ligger över budget. Kostnaden för papper och 

tvål debiteras kunderna månadsvis. Bedöming är att dessa kostnader har ökat i samband med corona. 

I början av coronapandemin fick lokalvården i uppdrag att beställa extra varor till sektor vård och 

omsorg. Stora kvantiteter av handskar, tvål och rengöringsmedel har levererats även från våra lager, 

men inte debiterats till vård och omsorg. På tvättmedel har ett tilläggsavtal gjorts då avtalet på Staples 

har gått ut och priserna ökat markant. Priserna på tilläggsavtalet är fortfarande mycket högre än de 

priser som budgeterats. Enheten har också minskat kostnaderna av entrémattor - samtliga 

sagomattor är utbytta till vanliga entrémattor. 
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Hemtjänststäd har färre städtimmar i år jämfört med föregående år. Intäktsminskningen motsvarar 

cirka 0,6 mnkr på helåret. Besparingar inom lokalvården motsvarar inte intäktsbortfallet då en stor 

del av avbokningarna skett vid ankomst till kund. Många av avbokningarna beror på rådande pandemi. 

Enheten genomför total översyn och kontinuerligt genomgång av bemanningskraven. 

 

Transportservice 

Enheten prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr, vilket är 0,2 mnkr mer än i majrapporten. 

Transportservices budget innehöll vid årets början underskott i budget på cirka 0,7 mnkr. 

Verksamhetens underskott påverkas hårt av coronautbrottet vilket gett minskad efterfrågan på 

riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor. Dock har det under augusti skett en 

viss återhämtning inom beställda antal kilometer inom färdtjänst.  

 

Att planera och prognostisera intäkter för skolskjutsverksamheten är en utmaning då enstaka 

tillkommande eller avslutade uppdrag med långa avstånd påverkar resultatet på ett påtagligt sätt 

eftersom de flesta av enhetens kostnader är fasta vilket också påverkat prognosen jämfört med 

majrapporten.  

 

Transportservice jobbar kontinuerligt med att minska sina kostnader. Under åren har enheten haft 

två pensionsavgångar som inte kommer återtillsättas utan istället omvandlas till timanställningar. 

Detta kommer ge enheten större flexibilitet och möjlighet att minska personalkostnaderna på sikt. 

Effekt av åtgärden förväntas under hösten och vinter. 

 

Under april har tidigare leasing löpt ut för 9 bussar vilka nu köpts av kommunen. Inköpet bedöms ge 

en besparing på drygt 0,3 mnkr under 2020, 0,3 mnkr under 2021 och även en flexiblare 

fordonsflotta då möjligheten att byta till mindre eller större fordon utifrån behov underlättats. I 

januari övergick transportservice till HVO drivmedel för att uppfylla kommunens klimatmål. Det 

fossilfria bränslet är drygt 1 kr dyrare per liter än vanlig diesel vilket ger en extra kostnad. Den totala 

kostnaden för drivmedel är lägre än budgeterat då antal körda kilometer har minskat i samband med 

corona. 

 

Måltidservice 

Måltidervice har en relativt stor osäkerhet i sina prognoser då rådande situationen med corona har 

inneburit nedstängningar av skolverksamhet och en väldigt osäker höst väntar. Under första halvåret 

har beställda portioner sjunkit inom så gott som alla områdena på grund av corona. Därför förväntas 

enheten servera mindre antal portioner än budgeterat vilket kommer att ha påverkan på enhetens 

rörliga intäkter. Totalt förväntas enheten leverera dryg 700 000 varma portioner under 2020. 

 

Måltidservice noterar också ett stort bortfall från externa kunder så som personalluncher och gäster 

på boendena villket ytterligare minskar rörliga intäkter. Inställda portioner för Camp Grosvad blev 

ett stort intäktsbortfall för Grosvads kök. 

 

Matdistributionen prognostiseras öka med 2000 portioner i år vilket ger 33 000 portioner för 

helåret. Matdistributionen har således nått en fördubbling på två år. 

 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten prognosticerar för ett nollresultat, samtidigt som avdelningen har några avvikelser 

som på totalen tar ut varandra. Med hänsyn till coronasituationen har avdelning tappat intäkter för 

extern kursverksamhet. Den regniga sommaren har medfört att antalet skogsbränder har varit färre 

än normalt, vilket bidragit till att personalkostnaderna blev lägre jämfört med sommaren 2019. 
 

Fastigheter 

Fastighetsavdelningen räknar med ett överskott mot tilldelad budget med 3,5 mnkr, vilket är en 

förbättring av tidigare prognos med 3,5 mnkr. Större förändringar i avvikelse från budget, som 

prognostiseras jämfört med maj, anges inom parentes: intäkter (1,8 mnkr), snöröjning (1,1 mnkr), el 

(0,9 mnkr), reparation (1,5 mnkr), underhåll (1,2 mnkr) samt kapitalkostnader (-1,7 mnkr) även 
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tillkommande rivningskostnader planeras om 1,1 mnkr. Köpet av Hällestagården står för den större 

andelen prognosförändringen avseende intäkter och kapitalkostnader. 

  

Intäktsmässigt tillkommer hyresintäkter för Hällestagården om cirka 2,0 mnkr att ge ett överskott 

mot intäktsbudgeten. Det överskottet balanseras upp av kostnader, bland annat för kapitalkostnader 

som prognosticeras ge underskott med 1,7 mnkr, där merparten är beräknat för Hällestagården. 

  

Den milda vintern ger en minskning av den prognostiserade kostnaden för snöröjning med 1,1 mnkr 

jämfört med föregående prognos. 

  

Vinterns väderlek påverkar även uppvärmningskostnaden och ett överskott om 1,5 mnkr 

prognostiseras. Elkostnaderna har räknats ned med 0,9 mnkr, då ej tillräcklig hänsyn tagits till 

varierande elnätskostnader under året vid föregående prognostillfälle, den totala avvikelsen för el 

förväntas ändå ge ett underskott på knapp 0,3 mnkr.            

  

Reparationer förväntas understiga budget med 1,5 mnkr och underhåll förväntas överstiga med 1,2 

Mnkr. Prognoserna är dock förbättrade jämfört med majprognosen.  

  

Avdelningen har vakanser på en fastighetsförvaltare samt en projektansvarig, vilket ger ett överskott 

på ca 0,5 mnkr. Fastighetsutredningar förväntas uppgå till 0,4 mnkr och ger en positiv avvikelse på ca 

0,6 mnkr.  

  

Extra kostnader har uppstått under året då rivning av skolbyggnad i Ekesjö genomförts (0,5 mnkr) 

samt att moduler har ställts upp på Viggestorpsskolan i samband med renovering (1,5 mnkr). En 

reservering för dessa kostnader fanns dock upptagna i budget.  

  

Prognosen bygger på antaganden gällande normalårstemperaturer, elpriser och hur mycket 

snöröjning som kommer behövas. Det finns även en viss osäkerhetsfaktor i hur resultatet kommer 

att påverkas efter inköpet av Hällestagården under 2020. Jämförelser med föregående år är svåra att 

göra, detta beroende på att fastigheterna förvaltades av Vallonbygden.  

 

Samhällsplanering 

Samhällsplanering räknar med att budgeten för helåret kommer att hållas. 

Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas på helåret överstiga årsbudget. Orsaken är att det finns 

ett stort behov av externt konsultstöd för framtagande av detaljplaner.  Även det 

exploateringsförberedande arbetet i samband med det prioriterade uppdraget att skapa 

förutsättningar för fler bostäder i kommunen erfordrar konsultstöd. De ökade kostnaderna för köp 

av verksamhet förväntas täckas av ett överskott från snöröjningen i och med den milda vinter som 

har varit. Verksamheten har även haft högre intäkter från skogsavverkning än vad som budgeterats på 

grund av avverkning av skog efter angrepp av granbarkborre.  

  

Verksamheten har inte påverkats i större utsträckning på grund av corona utöver att verksamheten 

tidvis har haft större sjukfrånvaro än normalt. 

  

Osäkerhet råder i prognosen i och med att sanktionsavgifter har inkommit i samband med 

investeringsprojektet att anlägga en skatepark vilket kan påverkar verksamhetens driftbudget med 0,4 

mnkr. Besked om verksamheten drabbas av eventuell sanktionsavgift inväntas från rättslig instans.   

 
Budget och prognosantaganden 

Sektor samhällsbyggnads serviceavdelning påverkas betydligt av coronapandemin. Störst påverkan 

finns inom de tjänster som levereras mot äldreomsorg eftersom beställda volymer sjunker. Om 

situationen med corona kommer att bestå under en längre tid bedöms volymerna på 

serviceavdelningen sjunka ytterligare under året. Dock märks det att beställda volymer från 

äldreomsorg ökar hos transportenheten, det gäller framför allt färdtjänst. 
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Serviceavdelningen är den enhet som inte erhåller ramjustering för löneökningar. I år är 

löneförhandlingar inte klara än och därför ser resultatet bättre ut på samtliga serviceenheter än det 

är i verkligheten. I prognosen har enheten tagit hänsyn till kommande ökning av lönekostnader när 

löneförhandlingar kommer vara klara och personal kommer att få högre löner utbetalda retroaktivt. 

 

Måltidservice har tilldelats ramjusteringar avseende hyresökningar för 2019 och 2020. Ramjusteringen 

har inte inräknats i måltidspriset för 2019 och 2020. En del av beloppet avser matsal som 

kostnadsmässigt flyttades till sektor utbildning. Vid eventuell ramjustering under i hösten kan 

måltidservice komma att belastas med högre hyreskostnad än budgeterat vilket innebär underskott 

med motsvarande belopp.  

 

Övriga verksamheter inom sektor samhällsbyggnad har också påverkas av corona även om i mindre 

utsträckning. Det är osäkert hur hösten kommer att se ut och därför svårt att uppskatta hur mycket 

tid personal kommer kunna lägga på ordinarie uppdrag och hur mycket på uppdrag som är kopplat till 

corona. Det finns risk att ordinarie uppdrag inte blir utförda vilket kan orsaka avvikelser mot budget 

som är svåra att förutse.  

 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 

De största avvikelserna finns hos serviceavdelningen som utför arbete internt åt köpande sektorer. 

Serviceavdelningen har stora fasta kostnader och liten möjlighet att påverka både beställda volymer 

och kostnader. Coronapandemin har påvisat hur sårbar verksamheten är mot större och oförutsedda 

minskningar av producerade volymer. Därför kommer sektor samhällsbyggnad att fortsätta bevaka 

och analysera sina volymer. För att minska kostnaderna sker omprioriteringar kontinuerligt med 

avsikt att spara på befintliga resurser samt omfördelning av personal så att färre vikarier behövs. 

Serviceavdelningen har minskat sina personalkostnader markant genom åren och jobbar kontinuerligt 

med att hitta bra lösningar som kan göra verksamheten effektivare och därmed minska ytterligare 

personalkostnader. 

 

Serviceavdelningen har behov av att minska andelen fasta kostnader som ej går att påverka på kort 

sikt och öka andelen rörliga kostnaderna. Större andel rörliga kostnader ger flexibilitet och möjlighet 

att snabbt anpassa kostnaderna till förändringar i volymer.  

 

Fastighetsavdelningen har för avsikt att tillfälligt justera ner hyror för innevarande år om 

prognosticerat överskottet består. Fördjupad analys av kostnader sker i samband med budgetarbete 

2021.  

 

Sjukfrånvaro 

Sektor samhällsbyggnads sjukfrånvaro för perioden januari - juli 2020 är 4,7 procent, vilket är drygt 1 

procentenhet lägre än den som redovisades vid T1. Sjukfrånvaron januari - juli 2019 låg på 4,7 

procent. Hittills har inte märkts att sektorns sjukfrånvaro har påverkats av corona. Dessutom är det 

inte fullt ut jämförbart mellan 2019 och 2020 på sektorsnivå, då en ny avdelning tillkommit, 

fastighetsavdelningen. 

 

Under perioden januari – juli 2020 rapporterade sektor samhällsbyggnad 270 VAB-timmar, vilket 

motsvarar 0,23 helårsarbetare. Under motsvarande period 2019 rapporterades 260 VAB-timmar 

(fastighetsavdelning ingår ej). Det innebär att sektor samhällsbyggnad inte märkt av avvikande hög 

frånvaro av personal pga av situation med corona. 
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Sektor utbildning    

 
Prognosförändring 

Ny prognos för sektorn pekar på ett underskott med 8,7 mnkr, vilket är en förbättring med 3,1 mnkr 

sedan förra prognosen. Sektorscentralt är prognosförbättringen 1,6 mnkr med lägre personal- och 

fortbildningskostnader som förklaring. Grundskolan visar 0,8 mnkr bättre prognos främst till följd av 

personalanpassningar. Förskolans prognos försämras med 1,0 mnkr, största enskilda förändringen är 

1,7 mnkr högre kostnad än förväntat för externt köpta platser. Gymnasiet totalt sett visar en 

förbättring på 1,3 mnkr, plusposterna är elevluncher, lärlingsbidrag och lägre personalkostnader. 

Vuxenutbildningen visar överskott 0,6 mnkr, bidragen blir större än förväntat. 

Större förändringar mellan åren 

Under Utbildning gemensamt syns en större kostnadsökning på 4,6 mnkr. Denna beror på att 

kostnaden på 3,4 mnkr för skolornas kuratorer från och med årsskiftet flyttats från skolorna in till 

Central barn- och elevhälsa. Språkenhetens verksamhet, som också ligger under utbildning 

gemensamt, har budgetmässigt fått större utrymme och har kostat 0,5 mnkr mer. Förskolans intäkter 

ökade med 4,7 mnkr och kostnaderna med 5,0 mnkr. En stor del av dessa förändringar förklaras av 

ett ökat statsbidrag för Mindre barngrupper och de ökade personalkostnader som denna satsning 

medfört. Vuxenutbildningen uppvisar en större intäktsökning på 2,7 mnkr. Detta beror på att 

verksamheten vågat räkna hem det statliga bidraget för yrkesutbildning, för åtta månader, redan i 

delårsbokslutet. Bidraget utfaller i sin helhet vid årsskiftet. 

Kommentar till prognosen 

I majprognosen visades överskott för den statliga ersättningen för sjuklöner som en totalsumma 

övergripande på respektive verksamhetsområde. I denna prognos har respektive chefsområde tagit 

hänsyn till detta i sina prognoser när de beräknat sina totala personalkostnader för året. Totalt har 

sektorn fått ersättningar på 3,6 mnkr för april – juli. 

Utbildning gemensamt innehåller sektorsledningskontor med avdelningarna ledning och 

utveckling, administration och planering inklusive sektorns centrala IT-funktion. Dessa delar visar 

överskott med 0,4 mnkr för uteblivna konferenser och fortbildning. Centrala barn- och elevhälsan 

Utbildning, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 390 -1 554 112% -1 588 -3 636 -1 540 150

Kostnader 48 264 32 110 67% 27 437 41 487 46 814 1 450

Utbildning gemensamt 46 874 30 556 65% 25 849 37 851 45 274 1 600

Intäkter -41 382 -27 519 67% -25 931 -39 281 -44 173 2 791

Kostnader 304 092 201 642 66% 197 615 302 149 307 783 -3 691

Grundskola 262 710 174 123 66% 171 684 262 868 263 610 -900

Intäkter -24 856 -21 110 85% -16 367 -24 924 -26 449 1 593

Kostnader 163 357 113 069 69% 108 085 164 813 170 350 -6 993

Förskola 138 501 91 958 66% 91 718 139 889 143 901 -5 400

Intäkter -14 957 -9 127 61% -9 100 -14 908 -15 757 800

Kostnader 111 989 77 249 69% 77 408 119 260 117 389 -5 400

Gymnasiet 97 032 68 122 70% 68 308 104 352 101 632 -4 600

Intäkter -8 822 -6 480 73% -3 783 -9 943 -9 422 600

Kostnader 18 977 12 253 65% 11 773 19 297 18 977 0

Vuxenutbildning 10 155 5 773 57% 7 990 9 353 9 555 600

Total 555 272 370 533 67% 365 549 554 313 563 972 -8 700

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)

Varav corona aktivitet 999 (utökade 

kostnader)

227 227
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inklusive språkenheten, som också ingår i Utbildning gemensamt, prognostiserar ett överskott på 0,8 

mnkr för personal till följd av att tjänster återbesatts senare än planerat eller delar av tjänster som 

inte återbesatts. Omkostnader och fortbildning visar överskott med 0,4 mnkr, en del av detta är 

coronabetingat.  

 

Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar totalt sett ett underskott 

på 0,9 mnkr. Det låg underbalansering på 2,1 mnkr från årets början. Grunden till problemet är 

personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. Förklaringarna till detta är dels att 

skolorna upplever problem med att, inom sin budgetram, ordna extra resurser för barn med behov 

av särskilt stöd. Dels att nuvarande skolstruktur, med några relativt sett små skolenheter, medför 

problem att hålla budget och samtidigt klara av bemanningen inom ordinarie elevpeng. En omfattande 

genomgång av alla skolors organisation och bemanning har gjorts i samband med budgetarbetet. 

Flertalet skolenheter kommer att minska bemanningen, främst från och med höstterminen för att på 

så sätt dra ner sina kostnader. Detta berör inte tillsvidareanställd personal. Jämfört med utgångsläget 

i början av året så har rektorsområdena nu hämtat in 1,8 mnkr och visar nu tillsammans ett 

underskott på 1,8 mnkr. Mot detta så balanserar en reserv på 1,5 mnkr på grundskolan övergripande, 

denna reserv är ännu oförbrukad. Några större kostnadsposter har tillkommit under året; 

träningsskolan som ser en stor volymökning från och med höstterminen har startat en ny enhet i 

Kvarnen. Det kommer att kosta 0,9 mnkr mer än vad som planerats vid årets början. Sektorn 

kommer att medfinansiera busslinjen Hävla - Katrineholm som används för skolskjuts, vilket medför 

utökade kostnader med 0,5 mnkr. Till följd av corona har en extra buss för skolskjutsar har fått 

sättas in, det kommer att kosta 0,3 mnkr mer än budgeterat. 

Utfallet för ett antal statsbidrag förväntas bli bättre än beräknat och ge ett överskott med 1,0 mnkr. 

Budgeten för extern grundskola, 20 mnkr, ser ut att hålla. 

 

Förskolan visar sammantaget ett prognostiserat underskott med 5,4 mnkr. En underbalans med 6,7 

mnkr lades på förskolan gemensamt i budgetprocessen. Detta för att kunna ge förskoleområdena en 

rimligt stor budgettilldelning. Förskolorna redovisade 2019 ett nollresultat. Skillnaden ligger nu i 

tilldelningen från kommunens övergripande resurstilldelningsmodell som gav cirka 7 mnkr mer 2019 

än 2020. Detta berodde i sin tur på att tilldelningen 2019 baserades på en för stor barnvolym. Detta 

justerades nu i ett slag inför 2020. Förskoleverksamheten har fått behålla en särskild satsning på 2 

mnkr motsvarande budgettilldelningen för Nattis som avvecklades i början av året. Detta ska ses som 

en del av åtgärder för ekonomi i balans. Med hjälp av underbalansen centralt så har förskolorna nu 

lagt en väl balanserad budget. Budgeten på förskoleområdena 2020 är i stort sett identisk med utfallet 

2019, det vill säga att planerad verksamhets- eller kostnadsvolym inte ökar. Nu är bemanning och 

övriga kostnader relativt väl anpassade till förskolornas sektorsinterna budgettilldelning. Sammantaget 

så prognostiserar förskoleområdena ett överskott med 2,2 mnkr, inget område visar underskott. I 

detta överskott ingår Kvarnens avveckling som ger 0,5 mnkr. Överskotten ligger i personalkostnader.  

 

Under förskolan gemensam ligger bland annat kostnaden för externt köpta förskoleplatser. Den visar 

underskott med 1,7 mnkr. Under året kommer ca 140 barn att gå externt, det är 13 barn fler än 

förväntat. Utav underbalansen på 6,7 mnkr, enligt ovan, är 0,8 mnkr overheadkostnader för 

bemanningscentralen. Förskolan kommer inte att utnyttja bemanningscentralens tjänster under 2020. 

Den fortsatta verksamheten i dagbarnvårdarhuset i Grytgöl kostar 0,5 mnkr mer än budgeterat för 

andra halvåret, planen var en avveckling från sommaren. Intäkter från Migrationsverket förväntas 

överstiga budget med 0,3 mnkr. Sektorn erhöll vid årets början ett ramtillskott med 1,0 mnkr för att 

driva en öppen förskola/familjecentral. Denna kommer inte igång under året, därför redovisas 1,0 

mnkr som prognostiserat överskott. Miljonen kommer att återlämnas till kommungemensamma 

kostnader i samband med årsbokslutet. Då flyttas överskottet från sektor utbildning. 

Sammanfattningsvis så har förskoleområdena hämtat in 2,2 mnkr jämför med utgångsläget vid årets 

början. I förskolan gemensamt går det 0,9 mnkr åt andra hållet. 

  

Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 4,6 mnkr. Svårigheten att 

finansiera verksamheten inom given ram, var tydlig redan i budgetprocessen. En underbalans lades 

med 5,5 mnkr på gymnasiet gemensamt och 1,1 mnkr på Bergska gymnasiet Bildningen, d v s 6,6 
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mnkr totalt.  Underbalansen på gymnasiet gemensamt är nödvändig för att kunna tilldela 

verksamheterna en rimlig programpeng per elev.  

 

Bergska gymnasiet Bildningen, med nationella program, erhåller en intern elevpeng per elev på 

respektive program. Elevpengen rimmar med de programpriser som finns i samverkansområdet. 

Problemet är att klara ekonomin med nuvarande elevvolym och det utbud av program och 

inriktningar som skolan har. Undervisningsgrupperna blir små och undervisningskostnaden hög per 

elev, detta gäller även för övriga fasta omkostnader som verksamheten har. I budgetarbetet 

beräknades antalet elever öka från 260 till 290 från vt-20 till ht-20 till följd av en positiv 

elevtillströmning i åk 1. Detta blev inte verklighet, skolan har fortfarande 260 elever och tappar då 

1,5 mnkr i tilldelad elevpeng för höstterminen. En stor del av vårterminen har gymnasiet haft 

distansstudier, detta fortsätter till delar under höstterminen. Detta påverkar kostnaden för 

elevluncher, prognosen är ett överskott på 0,8 mnkr. Skolan har gjort personalanpassningar som 

förväntas ge överskott med 0,4 mnkr. Statsbidragen till lärlingsverksamheten och anställningsstöd ger 

överskott med 0,7 mnkr. Tillsammans med underbalansen på 1,1 mnkr visar nu verksamheten 

underskott med 0,7 mnkr. 

 

Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och gymnasiesärskola 

prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten erhåller en internt bestämd elevpeng per elev på IM 

och en beräknad ram för gymnasiesärskolan. Elevpengen har inför 2020 höjts med 36 procent för att 

täcka den höga personaltäthet som denna verksamhet kräver och de förhållandevis höga 

lokalkostnader som verksamheten har. Denna höjning är en del av underbalansen centralt. 

Ramtilldelningen för gymnasiesärskolan med 17 elever är överdimensionerad vilket innebär att 1,4 

mnkr kunnat reserveras, se resonemang ovan. Antalet elever på IM har minskat under 2018 och 2019 

prognosen är fortsatt minskning under 2020, detta i sig är positivt. Under vårterminen gick 112 

elever på IM, just nu går 100 elever där. 

Den interna potten för elevpeng som används för utdelning till Bergska gymnasiet Bildningen och IM 

på Bergska gymnasiet Bergska skolan uppgick till 43,5 mnkr vid årets början. Dessutom ligger bidrag 

från Migrationsverket 5,4 mnkr och statsbidrag med 1,4 mnkr där. Potten visar överskott med 1,7 

mnkr, främst till följd av att Bergska Bildningen har färre elever än förväntat under höstterminen. 

Bidragen från Migrationsverket förväntas bli 0,4 mnkr lägre än budgeterat. 

 

Gymnasiet externt, det vill säga de elever som går gymnasiet i andra kommuner eller i friskolor, visar 

just nu ett litet överskott med 0,3 mnkr. Budgeten bygger på en beräkning med i genomsnitt 470 

elever under året, dessa utgör 54 procent utav kommunens alla gymnasieelever. Antalet externa 

elever har över åren ökat och genomsnittspriset för en gymnasieplats har ökat markant de senaste 

åren. Budgeten för utbildningsplatser, busskort och inackorderingstillägg är 58,6 mnkr det vill säga 

cirka 125 tkr per elev. Intagningen till höstterminen är genomförd, men antalet elever hos olika 

utbildningsanordnare har inte stabiliserat sig ännu. Utfallet av denna procedur avgör till en del 

ekonomin för hela gymnasieverksamheten. Ökning av externa elever kostar plats för plats medan fler 

elever i egen verksamhet kan medföra effektivare utnyttjande av befintliga resurser. 

 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr. En stor del av verksamheten, 46 

procent, finansieras via olika former av bidrag. En förutsättning för verksamhetens prognos är att 

dessa bidrag erhålls enligt den budget som lagts och att verksamhetens volym bli den förväntade. Med 

tanke på coronaeffekter är höstens verksamhetsvolymer ännu osäkra. Arbetsmarknadens utveckling 

kan i hög grad påverka volymerna. Schablonersättningen från Migrationsverket till yrkesutbildningen 

inom industri blir 0,6 mnkr större än beräknat. Personalkostnaderna förväntas bli 0,5 mnkr högre än 

budgeterat. Köp av utbildningar och läromedel visar överskott med 0,5 mnkr. 

 

Budget och prognosantaganden 

Sektorns interna budgetfördelning bygger till största del på volymtilldelning med en internt 

framräknad barn-/elevpeng till respektive verksamhet och enhet. Ett undantag är Vuxenutbildningen 

som erhåller ramtilldelning. Alla enheter får dock, i sin tilldelning förutom den interna elevpengen, full 

kostnadstäckning för lokalhyra, lokalvård och personalkostnader för ledning och administration. I 
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budgetarbetet görs först en uppräkning av den interna elevpengen och för övriga kostnader för att 

täcka normala kostnadsökningar. Därefter görs en tilldelning till respektive chefsområde utifrån 

beräknade barn- och elevvolymer för det kommande året. 

 

I slutfasen av detta fördelningsarbete upplevde sektorn stora problem att få tilldelade budgetramar att 

räcka till för flera av sektorns ansvarsområden. Då räknades den interna tilldelningen ned med 1,8 

procent för alla verksamheter och 2 procent på sektorns gemensamma delar. Trots denna 

nedräkning av tilldelning till enheterna så gick budgeten inte ihop. Detta fick till följd att flera 

verksamheter och enskilda enheter gick in i verksamhetsåret med underfinansiering. Totalt så uppgick 

dessa underbalanser till 15,7 mnkr vid årets början. 

 

Under grundskolan gemensamt finns en reservering på 1,5 mnkr, denna balanserar dock en del av 

underbalanserna på fyra rektorsområden på 3,6 mnkr, netto 2,1 mnkr. På motsvarande sätt finns en 

reservering på gymnasiet gemensamt på 1,4 mnkr som kommer från ramtilldelningen för 

gymnasiesärskolan. Denna reducerar en underbalans för gymnasiet på totalt 8,3 mnkr, netto 6,9 

mnkr. Underbalanserna redovisas som underskott i prognosen. 

 

Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av 

genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Samma sak gäller bidragen från Migrationsverket där 

volymen för gymnasiet, IM, är särskilt svår att förutsäga. 

  

Coronapandemins påverkan på sektorns ekonomi är hittills relativt liten. En genomgång av sektorns 

totala personalkostnader för årets första fem månader visar på lägre kostnader för mars, april och 

maj jämfört med januari och februari. Totalt sett har sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn varit 

väsentligt högre under mars, april och maj. Verksamheterna har i olika grad kunnat lösa denna 

frånvaro med vikarier eller genom att göra anpassningar i verksamheten. I förskolan har frånvaron i 

barngrupperna medfört att antalet vikarier kunnat hållas nere. I grundskolan har problemen med 

personalfrånvaro, i vissa lägen, inte kunnat lösas utan att vikarietillsättningarna ökat. Inom gymnasiet, 

där merparten av undervisningen skett på distans, har personalfrånvaron inte varit högre än normalt. 

Coronaeffekterna för skolmåltider och verksamhetsresor redovisas under respektive 

verksamhetsområde. Vad beträffar övriga kostnader så är påverkan marginell. Pandemins påverkan 

för resten av året är av förklarliga skäl svår att förutsäga.  

 
Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 

Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig översyn av 

organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former av omkostnader. Detta för att, 

om möjligt, komma till rätta med de underskott som finns. Hittills under året har det inom sektorn 

inte fattats några beslut om konkreta sparbeting av större omfattning såsom neddragning av delar av 

verksamheten, anställningsstopp eller köpstopp. 

 

I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade verksamhetsvolymer och med 

uppräkning normal prisutveckling, så uppstod problem att rymmas inom tilldelad budgetram och 

förväntade intäkter, detta trots de sparbeting som redovisats ovan. Bedömningen som därefter 

gjordes var att verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande. 

Resultatet blev i ett antal fall underbalanserade budgetar vid årets början. Alla verksamhetsdelar har 

uppdraget att göra anpassningar så att dessa underbalanser ändå minimeras. Tydligt är att enheterna 

på ett bra sätt håller de budgetplaner de lagt upp som ofta innebär anpassningar/neddragning av 

personalstyrkan under året. I många fall lyckas de till och med att hämta hem en del av de 

underbalanser de startade året med. De har då också ett bättre utgångsläge, kostnadsmässigt, inför 

nästkommande verksamhetsår. 

 

Under 2019 tog sektorn fram ett antal anpassningsförslag för effektivisering och budgetanpassning. 

Två av de mer betydelsefulla förslagen har nu blivit effektuerade. Nattis avvecklades från och med 

årsskiftet och Kvarnens förskola avvecklades till sommaren.  
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Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att lämna förslag på anpassningar för 

en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har tagits fram som kommer att behandlas i 

kommunledningsgruppen. 

 

Skolstrukturutredningen, som just nu behandlas politiskt, innehåller ett antal förslag som i 

förlängningen bör kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar. 

 

Sammanfattningsvis så har sektorn fortfarande en underbalans i budgeten men både på chefsområden 

och centralt görs många åtgärder för att anpassa organisationen så mycket som möjligt för att minska 

underskottet. 

Med de anpassningar varje rektorsområde gjort så är de, som tidigare sagts, bättre anpassade till 

nästa år då åtgärderna får helårseffekt. Vissa strukturella beslut kan ge sektorn bättre förutsättningar 

att komma i ekonomisk balans inför kommande år. 

 

Sektor vård och omsorg 

 
Prognosförändring 

Vård och omsorg visar ett prognostiserat underskott på 10,7 mnkr vilket är i stort sett samma 

avvikelse som förra prognosen.  

 

Sektorn har rekvirerat statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre på 1,6 mnkr och för teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus på 0,4 mnkr. Dessa bidrag visades i föregående rapport 

som ett överskott, vilket de inte gör i denna rapport då sektorn har för avsikt att förbruka medlen i 

år. Samma sak gäller digitaliseringsmedel om 0,6 mnkr som finns budgeterade under Hälso- och 

sjukvårdsorganisationen. En annan orsak till försämringen av hälso- och sjukvårdsorganisationens 

prognostiserade resultat beror på ökade personal- och materialkostnader i samband med 

coronapandemin.  

 

Internt i sektorn har en förändring skett främst genom att hemtjänsten totalt minskar i utförda 

timmar, vilket innebär minskade kostnader för verksamheten. Genom att omfördela personalresurser 

Vård och omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

aug

Intäkter 0 -72 0% -5 -6 -66 66

Kostnader 16 574 9 819 59% 9 910 14 683 14 887 1 687

Myndighetskontoret 16 574 9 747 59% 9 905 14 677 14 821 1 753

Intäkter -14 -2 451 17509% -123 -1 584 -3 324 3 310

Kostnader 33 731 28 387 84% 23 966 38 041 43 203 -9 472

Hälso- och sjukvårdsorg. 33 717 25 936 77% 23 843 36 457 39 879 -6 162

Intäkter -76 327 -49 431 65% -49 573 -75 100 -71 740 -4 588

Kostnader 180 881 118 186 65% 110 958 181 926 174 875 6 006

Hemtjänst 104 554 68 754 66% 61 385 106 826 103 135 1 419

Intäkter -910 -3 104 341% -1 695 -1 301 -2 843 1 932

Kostnader 155 803 112 644 72% 124 984 170 160 167 499 -11 695

Särskilt boende 154 893 109 540 71% 123 289 168 859 164 656 -9 763

Intäkter -41 005 -29 170 71% -27 178 -40 902 -40 374 -631

Kostnader 28 508 16 621 58% 15 043 22 734 25 843 2 665

Vård och omsorg centralt -12 497 -12 549 100% -12 135 -18 169 -14 531 2 034

Total 297 241 201 429 68% 206 286 308 650 307 960 -10 719

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 1 979 2 500

Varav corona aktivitet 999 (utökade 

kostnader)

4 082 5 098
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från stängd dagverksamhet och träffpunkter till förmån för ökad grundbemanning i hemtjänsten har 

verksamheten kunnat minska sina personalkostnader.   

 
Större förändringar mellan åren 

Hälso- och sjukvård har jämfört med föregående år en ökad kostnad på 2,1 mnkr. De ökade 

kostnaderna beror på rådande pandemi. Behov av lagerhållning av skyddsutrustning och arbetet med 

smittskyddsåtgärder har bland annat inneburit stora materialinköp. På grund av coronapandemin har 

det också funnits behov av att säkra upp bemanning i hälso- och sjukvårdsorganisationen vilket 

genererat högre personalkostnader.  

 

Hemtjänstens ökade kostnader och särskilt boendes minskade kostnader sedan föregående år beror 

främst på en intern omorganisering. Nattorganisationen och dagverksamheter samt träffpunkter låg 

tidigare i budget under särskilt boende men ligger sedan årsskiftet organiserat under hemtjänst.  

 
Kommentar till prognosen 

Sektorn hade 2019 ett resultat på 309 mnkr och fick till 2020 en budgettilldelning på 297 mnkr. 

Utöver budgetanpassningar som sektorn arbetar med så har sektorn fått skapa en ny enhet för att 

kunna ta emot covid-19 smittade brukare. Den nya enheten benämns som korttidsboendet Bönnern, 

och är avsedd för brukare med konstaterad covid-19. Korttidsboendet ska enligt nuvarande beslut 

finnas tillgängligt till november och beräknas kosta 3,2 mnkr. För närvarande finns inga brukare i 

verksamheten och personalen är utlokaliserad till andra enheter. Vid ett eventuellt utbrott ska 

enheten snabbt kunna öppnas upp igen.   

 

Särskilt boende har inför året fått en minskad budgetram mot tidigare budgetår och prognostiserar 

ett underskott på 9,7 mnkr, vilket då även inkluderar korttidsboendet Bönnern. För att komma inom 

ram har samtliga enheter påbörjat ett arbete med att se över och skapa personalmässigt mer 

resurseffektiva scheman. I verksamheterna pågår även arbetet med att minska sjukfrånvaron samt att 

se över kostnader avseende inköp och lagerhållning. Dessvärre har arbetet med flertalet av 

förbättringsområdena stanna av som ett direkt resultat av coronapandemin. Fokus har istället handlat 

om att kunna bemanna verksamhet, förhindra smittspridning och dämpa oro i personalgrupperna.  

 

När det gäller resurseffektiva scheman har dessa i många fall inte gått att arbeta vidare med då de 

inte varit i linje med förhindrande av smittspridning. Vid misstanke eller faktiskt smitta i praktiken har 

det handlat om att stoppa samarbeten mellan avdelningar och bemanna upp för att klara det dagliga 

arbetet på avdelningen. Ett annat stort förbättringsområde har varit att minska sjukfrånvaron hos 

medarbetarna, något som inte varit praktiskt genomförbart under året på grund av pandemin. Utöver 

detta har även sommaren varit väldigt dyr på enheterna, detta som en konsekvens av svårigheter 

kring bemanning. Sammantaget har ovan nämnda förbättringsområden inte kunnat genomföras, vilket 

gjort att verksamhetsområdet inte lyckats att minska personalkostnaderna i tillräcklig omfattning. 

 

Hemtjänstens underskott 2019 kopplades till ökade brukarvolymer jämfört med 2018, det gjorde 

att hemtjänstens verksamhetsområde fick högre kompensation för brukarvolymer i sin budget 2020.  

Det vi nu kan se är att hemtjänsttimmarna sjunkit istället för att öka vilket troligen beror på 

coronapandemin då ansökningar om bistånd minskat. Detta resulterar i ett prognostiserat överskott 

på 1,4 mnkr för verksamheten. I föregående prognos visades ett underskott då personalkostnaderna 

inte verkade sjunka i samma takt som brukarvolymerna minskade. Enheterna har lyckats minska sina 

personalkostnader samt fått ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan som inte togs 

hänsyn till i föregående prognos. Inom budgetram för hemtjänst har sektorn skapat ett 

Hemgångsteam för att möjliggöra en trygg och säker hemgång som en del i arbetet med att minska 

behovet av korttidsplatser. 

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen gick in i året med en budget som är 2,8 mnkr lägre än utfall 

2019. Den nuvarande prognosen visar ett underskott på 6,2 mnkr varav 2,9 mnkr avser HSL-centralt 

där allt skyddsmateriel som köpts in under pandemin bokförts. Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

har utifrån coronapandemin fått ställa om organisationen och sitt arbetssätt och har tillsammans med 
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läkarresurs från Närsjukvården i Finspång skapat hembesöksteam för bedömning och åtgärder i 

samband med coranapandemin. Sektorn har också arbetat med implementering av provtagningsrutin 

där kommunen fått i uppdrag att ansvara för provtagning på misstänkt smittade brukare inom 

kommunal verksamhet. För att säkra upp hälso- och sjukvårdsorganisationen, som varit en viktig 

aktör i samband med pandemin, har frånvarande medarbetare fått ersättas med dyrare alternativ så 

som övertid till ordinarie medarbetare och inhyrd medarbetare från bemanningsföretag.   

 

Myndighetskontoret visar på ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror till stor del av 

minskat antal resor med färdtjänst och riksfärdtjänst relaterat till coronapandemin, vilket är svårt att 

prognostisera eftersom det påverkas av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Bistånds-

bedömarna har också varit underbemannade under del av året vilket bidragit till myndighetskontorets 

överskott totalt.   

 

Vård och omsorg centralt prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr vilket främst består av mer 

intäkter än vad som budgeterats. Centralt finns också en budget för utskrivningsklara patienter där 

det är svårt att bedöma vilken omfattning som betalningsansvar kommer att utgå.  

 

Budget och prognosantaganden 

Sektorn står inför en period med fortsatt osäkerhet som en följd av rådande coronapandemi. Den 

nya enheten korttidsboende Bönnern beräknas kosta 3,2 mnkr i år. Ursprungliga kalkylen var att 

Bönnern skulle hållas öppen fram tills augusti, men osäkerheten kring coronapandemins utveckling 

har gjort att detta förlängts och enheten kvarstår i dagsläget fram till november. Läget är extremt 

osäkert och det är därför svårt att beräkna kostnad och framtida behov.  

 

Inom hemtjänst är andelen brukare under 65 år 5,9 procent och inom särskilt boende är 

motsvarande andel 1,2 procent. Dessa brukare får sektorn inte budgettilldelning för. Om vi beräknar 

kostnaden för de brukare som är under 65 år och som idag får insatser uppgår kostnaden för dessa 

på helår till 6,8 mnkr. Dessa brukare finns inom särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet 

inom hemtjänsten. 

 

I december flyttar kommunens korttidsboende Sergelsgården till nya lokaler i Vårdcentrum 

Finspång. I prognosen har inte hänsyn tagits till kostnader som uppkommer i samband med 

Sergelsgården flytt och driftskostnader i december månad.  

 
Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorchefens kommentarer 

Särskilt boende och hemtjänst 

Åtgärder för budget i balans handlar främst om ett fortsatt arbete med schemaoptimering utifrån 

lagda bemanningskrav men först när pandemin tillåter. Schemaoptimering inför varje ny schemaperiod 

där grundbemanningen korrigeras efter behov kan komma att bidra till ett effektivare 

resursutnyttjande på sikt. Anpassning av personalresurser efter volymförändringar och effektiv 

schemaläggning i det dagliga arbetet behöver sektorn fortsätta att arbeta med. Schemaoptimering 

med samverkan över enheter är dock svåra att genomföra i tider med smitta då utgångspunkten nu 

är att minimera personalkontakter för våra brukare.  Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår 

löpande men även här påverkas sektorn av coronapandemin då våra medarbetare uppmanas att 

stanna hemma vid minsta symtom samtidigt som medarbetare med symtom som inte kopplas till 

covid-19 skall komma tillbaka i arbete så snart som möjligt. Som en följd av coronapandemin finns 

dock en oro för fortsatt hög sjukfrånvaro som inte kommer att kompenseras med statliga bidrag i 

framtiden. Arbete med att minska kostnader för hög sjukfrånvaro pågår genom riktade HR-insatser 

och aktivt stöd till enhetschefer där långdragna rehabiliteringsprocesser pågår. Detta för att 

enhetschef och medarbetare ska hitta alternativa åtgärder som gynnar verksamheten och personal. 

 

Hälso- och sjukvård  

För att närma sig budget i balans behöver personalkostnaderna minska ytterligare inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen. Inom sjuksköterskeorganisationen har ett arbete skett för att tätare 

samarbeta mellan hemsjukvård och särskilt boende. Detta för att bli en mer flexibel organisation och 
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därmed kunna lägga effektivare scheman med färre antal sjuksköterskor. Verksamheten har också 

aktivt arbetat med att förskjuta resurskrävande insatser i hemsjukvård för att kunna hantera även 

dessa inom ramen för befintlig bemanning. Ett arbete som krävt god samverkan med regionen.  

 

Områden som kvarstår att arbeta vidare med är översyn av specialistfunktioner. Dietist finns inget 

lagkrav på och skulle kunna avvecklas med risk för sänkt kvalitet på nutritions- och kostfrågor. Ett 

åtgärdsförslag för en budget i balans som inte sektorn lyckats genomföra är att dra ned på hälso- och 

sjukvårdspersonal i form av färre sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta 

kommer med största sannolikhet att leda till en sämre kvalitet inom patientrelaterade hälso- och 

sjukvårdsinsatser samt mindre stöd till omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. I tider med 

pandemi har dessa åtgärder av förklarliga själ inte genomförts. Sektorn har även möjlighet att säga 

upp avtalet gällande akademisk specialisttjänstgöring (AST), vilket sannolikt ger konsekvensen att 

Finspångs kommun inte blir en lika attraktiv arbetsgivare och gör det svårare att rekrytera 

sjuksköterskor, vilka redan idag är en svårrekryterad yrkesgrupp. 

 

Övrigt 

Under åren har sektorn fått ökade kostnader för matdistribution men intäkter i form av avgifter för 

matdistribution har inte ökat. Det innebär en utebliven intäkt för sektorn 2020 på ca. 1,4 mnkr.  

Sektorn föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om höjd avgift för matdistribution som genererar 
en ökad intäkt.  

Sammanfattningsvis är det svårt för sektorn att göra såväl prognos som att ta fram lämpliga åtgärder 

för verkställande under rådande coronapandemi. Sektorns största fokus är att ge en god vård och 

omsorg utifrån de förutsättningar som råder. 

 
Sjukfrånvaro 

Personal stannar hemma i större utsträckning på grund av de strikta restriktioner som gäller i 

samband med det nya coronaviruset. Sektor vård och omsorg måste täcka en majoritet av 

sjukfrånvaron. I och med den statliga ersättningen för april - juli så blir effekterna för vård och 

omsorg inte lika kännbara. 

 
 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2019 10,99 9,64 8,64 8,39 7,80 6,33 5,46 6,28 7,83 9,14 9,28 9,13 

2020 9,71 9,61 13,57 15,01 12,73 9,21       
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Kommungemensamma kostnader 

 
Prognosförändring 

Prognosen för kommungemensamma kostnader visar ett överskott med 12,6 mnkr vilket är en 

prognosförbättring med 1,5 mnkr jämfört med majprognosen. Avsatta medel till utvecklings- och 

omställningspotten och omställningsmedel personal visar större överskott utifrån en ny bedömning 

av tillkommande kostnader. 

 

Större förändringar mellan åren 

Inom kommungemensamma kostnader har kommunen samlat en del av de gemensamma poster som 

inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns bland annat anslag för utvecklingsmedel- och 

omställningspotten, medel för digitalisering och budget för nya kapitalkostnader utifrån 

investeringsbudgeten. Större delen av dessa budgetposter ramjusteras till sektorerna löpande under 

året utifrån fattade beslut vilket kan ge stor variation i utfall under året och mellan åren.  

 
Kommentar till prognosen 

I 2020 års budget finns liksom tidigare år en central lönepott som vid årets tertialbokslut ligger 

ofördelad till sektorerna. I år är osäkerheten extra stor avseende årets löneutveckling och 

Kommungemensamma kostnader, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Central lönepott 21 898 0 0% 0 2 565 21 898 0

Centrala medel lokalpool 1 307 2 374 182% 1 367 2 518 3 567 -2 260

Centrala medel omplacering o rehab. 375 79 21% 37 123 225 150

Samordningsförbundet 594 253 43% 339 508 507 87

Landsbygdsutveckling 321 267 83% 178 267 267 54

Ledarutvecklingsinsatser 268 3 1% 137 189 118 150

Partsgemensam kompetensutveckling 173 12 7% 57 175 173 0

Kompetensutvecklingsmedel 321 17 5% 145 243 121 200

Utvecklings- och omställningspott 3 911 0 0% 0 0 1 492 1 800

Ramjusterat: -619 0%

Utvecklingspott gymnasieskolan 990 27 34% 0 361 484 200

Ramjusterat: -306 0%

Medlemskap CKS 371 197 53% 0 380 393 -22

Avgift SKR 575 383 67% 0 0 575 0

Upplösning fonderade flyktingmedel -11 430 -7 620 67% -8 893 -13 339 -11 430 0

Personalsociala åtgärder 297 0 0% 218 219 0 297

Kulturyta Rejmyre 198 0 0% 133 200 0 198

Medarbetarenkät, medborgarundersökning, 

Helix mm

536 100 19% 100 235 333 203

Vägföreningar 495 0 0% 0 0 495 0

E-handel 149 0 0% 0 0 0 149

Lönekartläggning 69 0 0% 0 0 0 69

Digitalisering 1 980 0 0% 0 0 575 0

Ramjusterat: -1 405 0%

Miljöutvecklingspott 18 0 0% 0 0 18 0

Omställningsmedel personal 1 980 0 0% 0 0 480 1 500

Driftkostnader ny infrastruktur 229 0 0% 0 0 104 125

Internränta nya investeringar 6 736 0 0% 0 0 637 5 500

Ramjusterat: -599 0%

Avskrivningar nya investeringar 8 257 0 0% 0 0 2 169 4 200

Ramjusterat: -1 888 0%

Total 35 801 -3 908 -11% -6 182 -5 356 23 201 12 600

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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avtalsrörelse på grund av corona. Eftersom kollektivavtalen på industrins område sätter det så kallade 

”märket” som påverkar större delen av avtalsrörelsen, har förhandlingarna på flera avtalsområden 

tillfälligt pausats. Några av avtalen är klara och ny lön beräknas utbetalas i november. 

 

I strategisk plan finns även anslag för central lokalpool för kommunens lokaler som inte är uthyrda 

men som fastighetsavdelningen debiterar för. Årets kostnader omfattar outhyrda lokaler i Bildningen 

och Bergska skolan vilket ger ett underskott med 2,3 mnkr. 

 

Avsatta medel för ledar- och kompetensutvecklingsinsatser visar fortsatt överskott. I takt med 

att coronapandemin fortsätter har vissa planerade insatser fått ställas in under 2020. Vid 

tertialbokslutet görs bedömningen att alla medel inte kommer att förbrukas under året.  

 

Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel personal, 

gymnasiemiljonen och digitaliseringsmedel är svårbedömd och beror av vilka äskanden 

sektorerna lämnar för vidare beslut i kommunstyrelsen. Utfallet av gymnasiemiljonen påverkas av 

vilka ansökningar som kommer in. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har en ny 

bedömning gjorts vid tertialbokslutet över tillkommande kostnader. Prognosen visar ett större 

överskott för utvecklings- och omställningspotten och för omställningsmedel personal än 

majprognosen visade. 

 

Kommungemensamt finns även reserverat kapitalkostnader för nya investeringar och drift 

infrastruktur. Flera investeringsprojekt kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast 

resultatet under del av året. Tidpunkten för när investeringarna beräknas slutredovisas påverkar 

prognosen och är en osäkerhetsfaktor varje år.  

 

Några av de övriga poster som inte kommer att förbrukas under året är det planerade 

evenemanget med allsång på slottet som skulle ha ägt rum i juni som är inställt till följd av corona. 

Medel för årets medborgarundersökning och för e-handel kommer inte att nyttjas under året. 

 
Budget och prognosantaganden 

I budgeten för kommungemensamma kostnader finns flera stora centrala poster avsatta som utgör en 

osäkerhetsfaktor i prognosarbetet såsom medel till utvecklings- och omställningspotten och 

omställningsmedel personal. Vid uppföljningen görs bedömning utifrån hittills fattade beslut samt 

kvarvarande månader, att delar av budgeten inte kommer att förbrukas under året.  

I år utgör utfallet av årets lönerevision en stor osäkerhetsfaktor till följd av uppskjutna förhandlingar 

som effekt av coronapandemin. 
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Finansenheten 

 
Prognosförändring 

Finansenheten prognosticerar ett överskott med 32,4 mnkr vilket innebär en förbättrad prognos med 

22,3 mnkr jämfört med maj.  Förändringen kan framförallt härledas till ökade intäkter i form av 

skatter och statsbidrag och lägre pensionskostnader. 

 
Större förändringar mellan åren 

Årets utfall på finansenheten påverkas i stor grad av den nya redovisningslagen och kravet på att 

värdera kommunens pensionsplaceringar till aktuellt marknadsvärde istället för anskaffningsvärde. Till 

följd av coronapandemin har börsen fallit och kommunen har under våren fått sälja och omplacera till 

säkrare värdepapper vilket medfört stora reaförluster på finansenheten till skillnad från bokslutet då 

marknadsvärdena var positiva. Detta skapar stor variation i redovisningen mellan åren och medför 

stor prognososäkerhet.  

 

Kommentar till prognosen 

Under finansenheten redovisas vad kommunen erhåller i skatter och generella statsbidrag, resultatet 

från placerade pensionsmedel, räntekostnader för kommunens lån och derivat samt intäkter för 

vidareutlåning till bolagen (internbanken). Här redovisas även kommunens samlade 

pensionskostnader och arbetsgivaravgifter.    

 

Skatteprognosen baseras på den senaste beräkningen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

i augusti med tillägg för extra anslag. Prognosen är ett fortsatt scenario och utgör en mycket osäker 

beräkning men innebär en prognosförbättring med 19,6 mnkr.  SKR räknar nu med väsentligt högre 

skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 vilket för Finspång innebär förbättrade skatteavräkningar för 

Finansenheten, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 363 930 -916 896 67% -884 639 -1 326 656 -1 394 530 30 600

Kostnader 0 0 0% 0 0 0 0

Skatter och statsbidrag -1 363 930 -916 896 67% -884 639 -1 326 656 -1 394 530 30 600

Intäkter -19 236 -13 911 72% -15 591 -22 249 -19 545 309

Kostnader 3 024 2 030 67% 2 139 3 399 3 133 -109

Finansiella kostnader och intäkter -16 212 -11 881 73% -13 452 -18 850 -16 412 200

Intäkter -700 -529 76% -286 -875 -591 -109

Kostnader 800 584 73% 1 432 1 953 191 609

Övriga kommungemensamma kostnader 

& intäkter

100 55 55% 1 145 1 078 -400 500

Intäkter -500 1 401 -280% -2 942 -5 014 2 176 -2 676

Kostnader 108 2 227 2062% 201 712 1 332 -1 224

Pensionsmedelsportföljen -392 3 629 -926% -2 741 -4 302 3 508 -3 900

Intäkter -21 089 -12 766 61% -12 839 -19 275 -18 639 -2 450

Kostnader 22 591 12 247 54% 12 580 18 680 18 441 4 150

Internbanken 1 502 -519 -35% -258 -595 -198 1 700

Intäkter -387 -410 106% -451 -517 -402 15

Kostnader 0 23 0% 64 130 15 -15

Statsbidrag migrationsverket -387 -387 100% -387 -387 -387 0

Intäkter -282 929 -185 149 65% -186 300 -276 548 -278 929 -4 000

Kostnader 231 976 152 050 66% 152 978 227 110 227 676 4 300

PO och arbetsgivaravgifter -50 953 -33 099 65% -33 321 -49 438 -51 253 300

Intäkter 0 -228 0% 0 0 -228 228

Kostnader 89 446 58 899 66% 58 064 84 608 86 674 2 772

Pensioner och löneskatt 89 446 58 671 66% 58 064 84 608 86 446 3 000

Total -1 340 826 -900 426 67% -875 589 -1 314 542 -1 373 226 32 400

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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båda dessa år. SKR har i tidigare prognoser underskattat inkomster från näringslivet; lönesumman för 

2020 har ökat då permitteringslöner drar upp den genomsnittliga timlönen. 

Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta extra medel till kommuner och regioner, vilket för 

Finspång innebär 43,5 mnkr för år 2020. Nettoeffekten av förbättrade skatteavräkningar och extra 

anslag innebär ett överskott med 30,6 mnkr jämfört med budget. 

 

Finansiella intäkter och kostnader redovisar ett förväntat överskott som följd av reavinster för 

sålda tomträtter. Här återfinns även interna ränteintäkter som debiteras sektorerna för avslutade 

investeringar samt räntekostnader för lån och derivat kopplade till fastigheten Bildningen. Årligen 

erhåller kommunen utdelning från kommuninvest utifrån kommunens medlemsandel. Utdelningen för 

2020 beslutades på årsstämman i april och innebär en lägre intäkt än tidigare år, från 2,2 mnkr till 0,7 

mnkr. Samtidigt beräknas interna ränteintäkter för avslutade investeringar bli högre än budgeterat.  

 

Kommunens pensionsmedelsportfölj visar fortsatt underskott vid tertialbokslutet.  De 

försäljningar och omplaceringar som genomfördes under våren med minskad andel aktier har 

resultatmässigt inneburit reaförluster och negativa resultatposter vid återföring av 

marknadsvärderingar med totalt cirka 4 mnkr. Under det andra tertialet har marknadsutvecklingen 

varit mer positiv vilket medfört att kommunens andel aktier i portföljen har kunnat ökas.  

 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj, där 

särskild rapportering av skuldportföljen sker till kommunstyrelsen varje månad. Under året beräknas 

genomsnittlig lånekostnad i internbanken bli lägre än budgeterat, flera lån har under våren omsatts till 

en lägre ränta än tidigare villkorat.  Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning till bolagen blir 

samtidigt lägre som följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig ränta.  
 

Till bokslutet 2018 avsattes 1 mnkr i omställningskostnader för förtroendevalda utifrån en framtida 

kostnad. I revisionsrapporten för 2019 gör revisionen gällande att dessa kostnader istället ska 

redovisas som en del av pensionsskulden utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsförbindelsen. 

Den förändrade redovisningen innebär en resultatpåverkade post med +1 mnkr och redovisas under 

övriga kommungemensamma kostnader. 

 

Regeringen har som en åtgärd i coronakrisen beslutat om sänkt arbetsgivaravgift för perioden 

mars-juni från 31,42% till 10,21%. Lättnaden gäller 30 anställda med max 25 000 kr i månadslön vilket 

medfört en lägre kostnad med cirka 0,7 mnkr.  Samtidigt ska kommunen inbetala en årlig premie till 

omställningsfonden KOM-KR som en del av medfinansieringen av aktiva omställningsinsatser och 

ekonomiska omställningsförmåner. 

 

I samband med tertialbokslutet har kommunen erhållit en ny beräkning från KPA för kommunens 

samlade pensionskostnader och löneskatt som visar lägre kostnader med 3 mnkr. 

 
Budget och prognosantaganden 

Prognosen för pensionsmedelsportföljen inkluderar endast de resultatpåverkande poster som 

kommunen har haft fram till slutet av augusti. Fram till dess att placeringarna säljs är beloppen 

prognoser på framtida vinster/förluster utifrån aktuella marknadsvärden och årets prognos påverkas 

mycket av utvecklingen av corona. Sedan tidigare rapporteras placeringarnas utveckling månadsvis till 

kommunstyrelsen i ärendet riskkontroll pensionsplaceringar.  
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringar per anslagsområde 

 

Avslutade investeringar per 2020-08-31 

 

Pågående investeringar per 2020-08-31 

 

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 260 mnkr vid tertialbokslutet. Av dessa medel är 65 mnkr 

beslutade för år 2020 i enligt med strategisk plan medan 42 mnkr avser beslut utöver plan. Flera 

projekt löper under flera år; 152 mnkr avser projekt överförda från föregående års 

investeringsbudget. Investeringsbudgeten fastställs utifrån anslagsområden. 

Under året har beslut fattats om investeringar utöver plan. Kommunen har förvärvat Hällestadgården 

från bostadsbolaget Vallonbygden i syfte att under nästa år utöka antal boendeplatser.  

Anslagsområden  

(belopp i tkr)

Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

utfall

Utfall per 

200831

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Inv.proj 

prognos 

tot

Avv 

budget/ 

prognos

Exploatering för boende 

och näringsliv

35 900 3 100 39 000 -2 874 24 -2 850 41 850 37 170 1 830

Fastighetsinvesteringar 47 764 28 500 76 264 7 815 2 080 9 894 66 370 77 120 -856

Infrastruktur 27 125 13 900 41 025 17 545 4 749 22 294 18 731 41 282 -257

Klimat- och 

miljöanpassning

3 990 2 000 5 990 820 697 1 517 4 473 5 814 177

Offentliga miljöer 25 342 8 000 33 342 7 463 4 129 11 593 21 749 33 376 -34

Samhällsskydd 1 500 0 1 500 0 109 109 1 391 1 500 0

Verksamhetens 

investeringar 

10 748 9 500 20 248 3 796 3 857 7 653 12 595 19 132 1 116

Beslut utöver plan 0 42 542 42 542 0 38 294 38 294 4 248 43 081 -539

varav:

förvärv Hällestadgården 0 36 100 36 100 0 36 105 36 105 -5 36 665 -565

ombyggnad & invent. 

kommunhuset 

0 4 400 4 400 0 174 174 4 227 4 400 0

köp fordon 

transportenheten

0 2 042 2 042 0 2 016 2 016 26 2 016 26

Totalt: 152 369 107 542 259 911 34 564 53 939 88 503 171 408 258 474 1 437

SEKTOR Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

balans

Utfall per 

200831

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Ledningsstab 3 400 0 3 400 2 212 293 2 506 894

Samhällsbyggnad 212 2 042 2 254 0 2 441 2 441 -187

Social omsorg 200 0 200 0 0 0 200

Vård och omsorg 500 50 550 454 90 544 6

Utbildning 759 160 919 294 394 688 231

Avslutade 5 071 2 252 7 323 2 960 3 218 6 178 1 145

SEKTOR Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

balans

Utfall per 

200831

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Invproj 

prognos 

tot

Avv 

budget/ 

prognos

Politisk organisation 0 143 143 0 0 0 143 143 0

Ledningsstab 10 842 4 296 15 138 4 963 1 128 6 091 9 047 15 173 -35

Samhällsbyggnad 134 231 95 062 229 293 25 847 47 471 73 318 155 975 229 064 229

Social omsorg 0 684 684 0 456 456 228 681 3

Vård och omsorg 1 375 1 237 2 612 132 319 451 2 161 2 517 95

Utbildning 850 3 868 4 718 662 1 347 2 009 2 709 4 718 0

Pågående 147 298 105 290 252 588 31 604 50 721 82 325 170 263 252 296 292

Totalt: 152 369 107 542 259 911 34 564 53 939 88 503 171 408 258 474 1 437
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Under våren beslutade kommunfullmäktige att anslå 4,4 mnkr för iordningställande av lokaler i 

kommunhuset för att skapa förutsättningar för att inrymma kommunens förvaltning.  

Transportenheten medgavs även investeringsanslag utöver ram för inköp av fordon i syfte att sänka 

driftkostnaden och öka flexibiliteten vid eventuell förändrad verksamhet. 

Vid tertialbokslutet uppgick hittills upparbetade investeringsutgifter för 2020 till 54 mnkr. Endast ett 

fåtal projekt har hunnit att slutföras och avslutats, däribland inköp av fordon till transportenheten 

samt ny webbplats där det sistnämnda projektet visar 

1 mnkr i lägre kostnad än beräknat. Coronapandemin har krävt mycket resurser både från chefer och 

andra nyckelpersoner vilket i många fall har försenat planerna för flera investeringar, flera stora 

projekt beräknas fortsätta även nästa år. 

Pågående investeringar som ännu inte har färdigställts uppgår till en 252 mnkr, prognosen vid tertial 2 

visar en total avvikelse mot budget med ca 0,3 mnkr. De flesta investeringsanslag återfinns inom 

sektor samhällsbyggnad som bland annat ansvarar för kommunens infrastruktur, fastigheter och 

exploatering. För år 2020 har 13,5 mnkr avsatts till reinvesteringar/underhållsinvesteringar inom 

anslaget fastighetsinvesteringar men flera projekt är ännu inte är påbörjade.  

Inom anslaget exploatering finns även ackumulerade medel för kommande exploateringar till 

förfogande. 
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FFIA
Resultaträkning 3186

2020-01-01

Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Diff mot

2019-08-31 2019-12-31 2020 2020-08-31 2020 Budget

Intäkter
Hyra 2 156 3 242 3 462 2 498 72% 3 350 -112

Övriga intäkter 211 212 11 15 137% 13 2

Rabatter 0 -59 0 -57 0% -23 -23

Hyresbortfall -54 -70 -48 -12 25% -12 36

Intäkter totalt 2 314 3 325 3 425 2 444 71% 3 328 -97

Driftkostnader
Fastighetsskötsel -263 -411 -345 -91 26% -330 15

Reparationer o löpande underhåll -214 -486 -400 -102 25% -445 -45

Fastighetsel -165 -287 -280 -202 72% -330 -50

Uppvärmning -187 -686 -642 -192 30% -732 -90

V/A -54 -94 -102 -54 53% -107 -5

Renhållning -23 -26 -2 -9 427% -12 -10

Markavgifter 0 0 -19 0 0% 0 19

Försäkringar 0 -26 -47 -50 106% -50 -3

Avskrivna fordringar 0 -8 0 0 0% -40 -40

Övriga driftkostnader -137 -168 -104 -92 89% -130 -26

Summa driftskostnader -1 041 -2 193 -1 941 -791 41% -2 176 -235

Underhållskostnad
Lokalunderhåll 0 0 -100 0 0% -50 50

Fastighetsunderhåll 0 0 -100 0 0% -50 50

Övrigt underhåll 0 0 0 0 0% 0 0

Summa underhållskostnad 0 0 -200 0 0% -100 100

Fastighetsskatt -73 -106 -110 0 0% -106 4

Avskrivning byggnader -502 -755 -759 -643 85% -960 -201

BRUTTORESULTAT 698 271 415 1 009 243% -14 -429

Administration och marknadsföring 0

Administration -315 -1 124 -1 025 -857 84% -1 100 -75

Administration, avskrivningar -41 -66 -65 -37 57% -60 5

Marknadsföring -7 -7 0 0 0% 0 0

Summa administration -363 -1 197 -1 090 -894 82% -1 160 -70

RÖRELSERESULTAT 335 -927 -675 115 -17% -1 174 -499

Finansiella kostnader netto
Koncernbidrag 0 1 011 552 0 0% 552 0

Finansiella intäkter 1 3 0 0 0% 0 0

Räntebidrag 0 0 0 0 0% 0 0

Räntekostnader -486 -732 -40 -374 936% -720 -680

Övriga finansiella kostnader 0 0 -700 0 0% 0 700

Summa finansiella kostnader -485 282 -188 -374 199% -168 20

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -150 -645 -863 -259 30% -1 342 -479

Jämförelsestörande poster
Realisationsvinst 0 0 0 0 0% 0 0

Realisationsförlust 0 0 0 0 0% 0 0

Poster av engångskaraktär 0 8 657 0 0 0% 0 0

Restituerad skatt 0 0 0 0 0% 0 0

Summa jämförelsestörande poster 0 8 657 0 0 0 0

Skatter
Skatt p g a ändrad taxering 0 0 0 0 0% 0 0

Latent skatt 0 -1 702 -185 0 0% 185 370

RESULTAT -150 6 310 -1 048 -259 -1 157 -109 
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Kommentarer delårsrapport 
 
Årets intäkter förväntas vara något högre än förra året, då Gästgiveriet tidvis stod utan 
hyresgäst.  
 
Driftkostnaderna förväntas vara linje med föregående år. Kostnader för 
fastighetsskötsel förväntas bli något lägre då inga OVK- besiktningar genomförs under 
2020. Samtidigt stiger de taxebundna kostnaderna något. 
 
Gällande utfall av kostnader för underhåll, har ingenting använts av årets budget till 
den 31/8. Prognosen är dock att 100 tkr kommer att gå åt. 
 
Avskrivningar ökar markant jämfört med föregående år beroende på återföringar av 
nedskrivningar i samband med årsbokslutet 2019. 
 
Administrationskostnader ligger i linje med föregående år. 
 
Koncernbidrag är i dagsläget obestämda, prognosen utgår från bidrag om totalt sett 
552 000 kr. Dessa kommer ses över och beslutas om under slutet av året. 
 
År 2019 genomfördes återföringar av nedskrivningar vi bokslutet, vilket gav utslag på 
poster av engångskaraktär och latent skatt. Inga liknande poster förväntas under 2020. 
 
Det totala resultatet förväntas visa underskott om -1 157 000 kr.  
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Finet AB Resultatrapport 
Utfall 2019-08-

31

Budget 2020 

periodiserad 8 

mån

Utfall augusti 

2020

Utfall jmf 

budget i %
Prognos 1 

2020 Helår

Intäkter

Anslutningsavgifter privat och företag 1 643 544 3 000 000 4 155 576 139% 4 500 000

Privata- och företagsabonnemang (tjänstelev) 5 727 277 6 133 333 6 575 439 107% 9 200 000

TV 1 195 049 1 200 000 1 230 337 103% 1 800 000

Datacomavgifter + trådlöst nät (Kommunen) 2 996 562 3 000 000 2 892 788 96% 4 500 000

Svartfiber, kapacitet, LAN-LAN tjänster 1 197 486 1 400 000 1 289 533 92% 2 100 000

Hyra datorhall 634 204 666 667 635 997 95% 1 000 000

Övriga intäkter 533 674 533 333 370 772 70% 800 000

Summa intäkter 13 927 797 15 933 333 17 150 442 108% 23 900 000

Rörelsens kostnader

Driftkostnader -4 077 649 -3 666 667 -3 658 170 100% -5 500 000

Övriga externa kostnader -438 874 -433 333 -680 571 157% -650 000

Marknadsföring -171 644 -166 667 -193 552 116% -250 000

Personalkostnader -4 907 800 -5 466 667 -5 466 960 100% -8 200 000

Avskrivningar -4 892 761 -5 000 000 -4 980 579 100% -7 500 000

Summa rörelsekostnader -14 488 728 -14 733 333 -14 979 832 102% -22 100 000

Rörelseresultat -560 931 1 200 000 2 170 610 181% 1800000

Ränteintäkter

Räntekostnader -854 537 -1 020 000 -913 780 90% -1530000

Resultat efter finansiella poster -1 415 468 180 000 1 256 830 698% 270000

Bokslutsdipositioner

Upplupen/Lämnat koncernbidrag -110 000 -110 000 -110 000 100% -165000

Överavskrivning 0 0

Resultat före skatt -1 525 468 70 000 1 146 830 1638% 105000

Justerad skatt fg år 0

skatt 0

Resultat efter skatt -1 525 468 70 000 1 146 830 1638% 105000
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Tertialrapport 2 2020, Prognos 2 2020 
 

Resultatrapport, Företagsövergripande 

 
 

Finspångs Tekniska Verk AB har 2020-08-31 ett resultat efter finansiella poster på 14,5 mkr 

efter justering av VA och Avfalls resultat. Finspångs Tekniska Verk AB prognostiserar ett 

resultat efter finansiella poster (efter justering av VA och avfalls resultat tillsammans på 4,5 mkr) 

på 15,6 mkr.  

Intäkter Energi sänker med 1 mkr på grund av den milda vintern under januari – mars.  

Intäkter förbränning avfall sänks med ytterligare 1,1 mkr då leveranser av sopor delvis uteblev 

under en period och de sopor som levererades blev till ett lägre pris per ton. Intäkter övrigt är en 

ökning med 0,6 mkr för ökat vägunderhåll och då främst asfaltsarbeten. På kostnadssidan är 

det en sänkning med ytterligare med 1,1 mkr för lägre bränslekostnad av Bioolja, med tanke på 

den milda vintern årets första månader. Ökade rörelsekostnader på 1 mkr främst inom 

energiavdelningen som förbrukningsmaterial som kalk, och reservdelar. Något ökade 

underhållskostnader på 0,3 mkr inom energiavdelningen. Personalkostnaderna pekar på ett 

lägre utfall på grund av lägre arbetsgivaravgifter under mars-juni. Avskrivningskostnaderna är in 
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princip oförändrade, det har skett en del förändringar inom verksamheterna men på total nivå 

ganska oförändrat. Fortsatt stort fokus på besparingsåtgärder inom VA dock pekar prognosen 

på ett något sämre resultat jämfört med prognos 1.  

 

Prognos 2 per avdelning 

 

Kommentarerna är jämförelse mellan prognos 1 och prognos 2. 

Administrativa avdelningen försämrar resultatet på 1,2 mkr, till största delen är minskade 

intäkter på fjärrvärme. Avfallsavdelningen försämrar resultatet med 0,6 mkr, beror på ökade 

kostnader inom sophämtningen inom kommunala delen. Vattenavdelningen försämrar resultatet 

med 0,4 mkr men fortfarande mycket bättre än budget i och med besparingsåtgärderna. 

Teknikavdelningen förbättrar resultatet och det beror på ökade intäkter för vägunderhåll. Finans 

förbättrar resultat på grund av lägre arbetsgivaravgifter under mars-juni. 

 

Prognos 2 per taxefinansierad verksamhet 

 

 
Fjärrvärmeverksamhetens prognos visar något sämre resultat än budget där ökade kostnader 

inom fjärrvärmeanläggningen av förbrukningsmaterial och reservdelar men också tappade 

intäkter för förbränning avfall och lägre intäkter för fjärrvärme.  Avfallsverksamheten beräknas 

göra ett något sämre resultat på grund av ökade kostnader för sophämtning. VA verksamheten 

beräknas göra ett överskott på 4,7 mkr dock ett sämre resultat än vid prognos 1. Fullt fokus på 

besparingsåtgärderna på kostnadssidan men intäkterna för vatten rörligt är svåra att påverka.    
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Investeringsprognos 2 2020 

 

 
 
 
Största förändringen i prognos 2 jämförelse med prognos 1 är inom fjärrvärmeanläggningar där 

Bränslehall och delar av ORC turbinen flyttas över till nästa år. Även hjullastaren blir leverans 

först nästa år. Inom Vatten/avlopp anläggningar är det en ökning främst för renovering av Byle 

Vattenverk.  

 
Balansräkning 
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 Vi har en kassa på 23,7 mkr. Till viss del ansträngd kassa, mycket hänger på hur 

investeringsprojekten går de kommande månaderna på året. 
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Vallonbygden AB 
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Tertialrapport 
För perioden 1 januari – 31 augusti 2020 
 
ÄGARE 
Samtliga aktier ägs av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, 556012-6228, vilket i sin tur är helägt av Finspångs 
kommun. 
 
VERKSAMHET 
Vallonbygden AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som äger och förvaltar fastigheter belägna i 
Finspångs kommun. Verksamheten startades redan 1943 då stiftelsen Pensionärshem bildades och 1946 bildade 
kommunen även stiftelsen Familjebostäder. Dessa två stiftelser kom sedan att uppgå i Stiftelsen Vallonbygden som 
bildades 1948-03-04. Verksamheten drevs i stiftelseform ända fram till 1990 då Vallonbygden ombildades till 
aktiebolag vilket registrerades 1990-01-18.  Bolagets ägda bestånd omfattar ca 1 950 lägenheter och ca 30 lokaler, 
tillsammans ca 135 000 kvm. 
 
MARKNADSLÄGE 
Bolaget har under perioden haft en uthyrningsgrad på 99,1% (99,2%). Den fortsatt höga uthyrningsgraden är en av flera 
anledningar till det goda resultatet per 20-08-31. Bostadsuthyrningsmarknaden i Finspång ser fortsatt ljus ut och vi tror 
att den över tid kommer att fortsätta vara god. Vi har också haft ett marknadsläge under perioden där rörligheten har 
varit lägre mot tidigare år. 
 
KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER 
Vallonbygden AB sålde Hällestadsgården till Finspångs Kommun den 1/7 - 20.  
 
PROJEKT  
Konvertering av lokaler till lägenheter på Röda Hårstorp har under våren fortskridit och sex nya lägenheter har 
färdigställts. Tio nya lägenhetsprojekt har startat på platserna Parkvägen, Djurgårdsvägen samt Bruksgatan. 
 
 
NYPRODUKTION  
Bolaget har som ambition de närmaste tre åren (2020 - 2022) att årligen bygga om lokaler & förråd till 8 -10 st. 
lägenheter/år. För 2020 är det planerat att bygga 10 nya lägenheter där de första är klara för inflyttning till 1 oktober 
2020. Bolaget planerar/upphandlar för nyproduktion i Lotorp under 2021, ca 25 lägenheter. 
 
 
HYROR 
Vid hyresförhandlingen inför 2020 års hyror ingick bolaget en överenskommelse som innebär att hyrorna i genomsnitt 
höjs med 2,2% under perioden 2020-01-01—2021-03-31. 
 
 
ENERGI/MILJÖ   
Bolaget har under vår/sommaren färdigställt följande projekt inom energi/miljö. 

• Separata el-abonnemang för samtliga lägenheter på Röda Hårstorp 

• Utfört energideklarationer för hela vårt fastighetsbestånd enligt myndighetskrav 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning på De Wijks väg 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning Tegvägen 
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Pågående samt planerade energiåtgärder under hösten är 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning Profilvägen 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning Tegelbruket 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning Gula Hårstorp 

 

 
UNDERHÅLL 
Följande åtgärder är en del av det underhåll som utförts under första halvåret.  
Fönsterbyte Tegvägen (sista etappen) postboxar på Kapellvägen 44–48/39/41, 52–54 samt Ekkällevägen 8, 
utemiljö/låssystem på Erkersväg 1 A-B, Stambyte Ekkällevägen 8. 
 
Pågående samt Planerade underhållsåtgärder under hösten är 

• Fönster och balkongdörrar skall bytas på Djurgårdsvägen 4–6 

• Djurgårdsvägen 4–6 relinas   

• Balkongrenovering Oxhagsvägen 

• Trapphusmålning + belysning Röda Hårstorp 

• Fasad arbete på Kapellvägen 61 
 

FINANSIERING  
Bolaget är sedan 2011-04-01 finansierat via internbanken för Finspång kommun. Bolaget betalar utöver den faktiska 
låneräntan som internbanken har för sin portfölj ett räntepåslag på 0,35%. Internräntan per 31 augusti uppgick inklusive  
påslag till 1,88% (2,36%), dvs 0,48% lägre än föregående år. Bolagets andel av internbankens gemensamma kreditstock 
på 1051,1 mio.kr (1042,1 mio.kr) är 500 mio.kr d v s 47,6% (41,8%). 
Med anledning av nyproduktion och investeringar i våra fastigheter de kommande åren har vi ansökt om en utökad 
låneram i internbanken till 600 mio.kr. 
 
EKONOMI  
Resultatet efter finansnetto för perioden är ett överskott på 34,2 mio.kr, kr (8,8 mio.kr) varav realisationsresultat 
försäljning av Hällestadgården är 22,9 mio. (0 mio.kr) rörelseresultatet är bättre än budget. Intäkterna för den egna 
verksamheten har ökat med 1,5 mio.kr vilket huvudsakligen utgörs av ökade hyresintäkter. Driftkostnaderna för 
bolagets fastigheter har minskat med 0,3 mio.kr.  
 
De största förändringarna i driftskostnader är ökade kostnader för reparationer och löpande underhåll 1,2 mio.kr, 
samt för VA (0,2 mio.kr). I övrigt har andra kostnader minskat som värme 0,2 mio.kr, el 0,7 mio.kr och 
fastighetsskötsel 0,7 mio.kr. Att fastighetsskötsel har minskat så mycket beror på att halkbekämpning som ligger i 
gruppen fastighetsskötsel har minskat med 1,0 mio.kr jämfört med samma period i fjol.  Underhållet för egna 
fastigheter ligger ca 2,9 mio.kr lägre än för samma period föregående år. En förklaring till lägre underhållskostnader är 
att vi bokar mer som löpande underhåll, då enligt K-3 reglerna i stort allt planerat underhåll ska aktiveras. 
  
De finansiella kostnaderna för Vallonbygden AB ligger i nivå med budget. Vår prognos är att räntekostnaderna på 
helårsbasis kommer bli i linje med budget. Prognosen görs mot att vi räknar med stabila räntor under resterande del av 
året.  
 
Vår prognos på helåret för bolaget är ett resultat på ca: 22-24 miljoner kronor.  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Företaget redovisar därför intäkterna till nominellt värde. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
 
Låneutgifter 
De ränteutgifter som uppkommer på lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår. 
 
Leasingavtal 
Bolaget redovisar samtliga leasingavtal såväl finansiella som operationella som leasingavtal.  Operationella  
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing perioden. 
 
Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktioner redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i  
eget kapital. 
 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs  
Inkomstskatt som ännu inte redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas 
I eget kapital. 
 
Uppskjuten  skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.  
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och  
Uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
Skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
 
 
 
REVISION/GRANSKNING 
 
Tertialrapporten har inte varit föremål för revision eller granskning av bolagets revisorer 
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Resultaträkning
Samtliga belopp i tkr.

Not 2020 2019

NETTOOMSÄTTNING

Hyresintäkter 1 91 787 90 690

Övriga intäkter 2 732 34 778

Aktiverat arbete för egen räkning 312 0

Summa nettoomsättning 92 831 125 469

RÖRELSEKOSTNADER

Driftkostnader 3 -45 973 -76 596

Underhållskostnader 4 -3 911 -7 461

Fastighetsavgift 5 -1 912 -1 585

Avskrivningar 6 -12 566 -12 117

Summa rörelsekostnader -64 361 -97 758

Bruttoresultat 7 28 470 27 711

CENTRAL ADMINISTRATION OCH 

FÖRSÄLJNING

Avskrivningar -429 -415

Övriga kostnader 8 -9 710 -10 709

Realisationsresultat försäljning fastigheter 16 22 918 0

Rörelseresultat 41 249 16 587

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Ränteintäkter 8 8

Räntekostnader -7 086 -7 039

Finansnetto -7 078 -7 031

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 34 171 9 556

RESULTAT FÖRE SKATT 34 171 9 556

Skatt på årets resultat 0 -710

ÅRETS RESULTAT 34 171 8 846
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Balansräkning
Samtliga belopp i tkr.

Not 2020 2019

TILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 10 626 822 578 206

Inventarier och verktyg 9 2 458 1 917

Pågående nyanläggningar 11 155 47 387

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfr. värdepappersinnehav 14 52 52

Uppskjuten skattefordran 17 134 223

Summa anläggningstillgångar 640 621 627 785

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Förråd 11 0 631

Kortfristiga fordringar

Hyresfordringar 12 26 51

Kundfordringar 13 39 276

Fordringar hos kommun 49 604 40 323

Skattefordan 2 888 4 647

Övriga fordringar 218 122

Förutbet.kostnader och upplupna intäkter 15 1 034 1 441

Kassa och Bank 18 5 5

Summa omsättningstillgångar 53 814 47 496

SUMMA TILLGÅNGAR 694 435 675 281  
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Balansräkning
Samtliga belopp i tkr.

Not 2020 2019

SKULDER OCH EGET KAPITAL

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital  (1 400 st á 10.000 kr) 14 000 14 000

Reservfond 16 000 16 000

Uppskrivningsfond 24 033 24 819

Summa bundet eget kapital 54 033 54 819

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 79 932 73 924

Årets resultat 34 171 8 846

Summa fritt eget kapital 114 103 82 770

Summa eget kapital 168 136 137 589

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skuld till Finspångs kommuns internbank 19 500 000 500 000Checkräkningskredit (Limit 20.000 tkr) 0 0

Summa långfristiga skulder 500 000 500 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 6 121 13 745

Skulder till koncernföretag 7 066 8 686Skatteskulder 0 0

Övriga skulder 20 1 363 2 866

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 11 749 12 395

Summa kortfristiga skulder 26 299 37 692

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 694 435 675 281  
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Kassaflödesanalys
Samtliga belopp i tkr.

Not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 41 249 16 587

Justeringar för poster som inte

ingår i kassaflödet
Avskrivningar 12 995 12 532

Erhållen ränta 8 8

Erlagd ränta -7 086 -7 039

Betald inkomstskatt 0 710

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 47 165 22 797

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 593 38

Förändring av rörelsefordringar -21 029 -8 569

Förändring av  rörelseskulder -16 374 -13 449

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 355 817

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -46 546 -45 816

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 36 190 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 356 -45 816

FINANSERINGSVERKSAMHET

Ökning av långfristiga skulder 0 45 000

Kassaflöde från finanseringsverksamheten 0 45 000

Förändring av likvida medel 0 1

Likvida medel vid årets början 5 4

Likvida medel vid årets slut 18 5 5

Likvida medel på Kommunens koncernkonto 49 514 30 818

Outnyttjad checkkredit 7 500 7 500

Disponibla medel 57 019 38 323
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Not 1 Not 4

Hyror 2020 2019 Underhållskostnader 2020 2019

Bostäder 83 124 81 429 Lägenhetsunderhåll 3 584 5 267

Lokaler 7 201 7 948 Lokalunderhåll 0 656

Garage 1 312 1 285 Fastighetsunderhåll 327 1 538

P-platser 1 196 1 096 Summa 3 911 7 461

Summa 92 833 91 757

Hyresbortfall Not 5

Bostäder -623 -578 Fastighetsavgift

Lokaler -98 -173 Beräknad skatt 1 912 1 585

Garage -35 -48 Summa 1 912 1 585

P-platser -102 -107

Rabatter bostäder -189 -161 Not 6

Summa -1 046 -1 067 Avskrivningar

Fastigheter 11 656 11 356

Nettohyra 91 787 90 690 Bredband 243 243

Årets avskrivning uppskrivning 667 666

Årets avskrivning nedskrivning 0 -148

Not 2 Summa 12 566 12 117

Övriga intäkter

Koncernuppdrag 0 33 830 Not 7

Övriga intäkter 732 948 Bruttoresultat affärsområde

Summa 732 34 778 Nettoomsättning 92 831 91 348

Rörelsekostnader -64 361 -66 815

Brutto affärsområde 1 28 470 24 533

Not 3

Driftkostnader Nettoomsättning 0 34 121

Fastighetsskötsel 7 235 13 638 Rörelsekostnader 0 -30 943

Reparationer 12 979 16 142 Brutto affärsområde 2 0 3 178

Renhållning 1 844 2 531

Vatten 6 228 7 947

El 3 127 12 359 Summa 28 470 27 711

Uppvärmning 11 301 19 622

Markkostnader 312 575 Affärsområde 1 Egna bostäder & lokaler

Försäkringar 472 410 Affärsområde 2 Förvaltade fastigheter, kommun

Övriga driftkostnader 2 476 3 371

Summa 45 973 76 596  
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Not 8 Not 10

Löner och soc. avgifter 2020 2019 Byggnadsvärde 2020 2019

Anställda (varav kvinnor) 25(6) 27(9) Ing. ack anskaffningsvärden 818 556 768 797

Löner styrelse och VD 783 786 Inköp 79 267 50 930

Löner övriga 5 777 6 958 Försäljning/utrangering -43 095 -1 171

Soc. avg. Styrelse o VD 230 229 Utg.ack. anskaffningsvärden 854 728 818 556

Soc avgifter övriga 1 815 2 186 Ing. ack. avskrivningar -276 775 -260 066

Pensionskostn. VD 186 231 Försäljning/utrangering 16 938 469

Pensionskostn. övriga 806 731 Årets avskrivningar -17 137 -17 178

Styrelse (varav kvinnor) 5(1) 5(1) Utg. ack. värdeminskning -276 974 -276 775

Ledningsgrupp (varav kvinnor) 5(1) 5(0) Ingående ack.avskrivningar uppskrivningar 41 334 42 334

Revisionsuppdrag 195 207 Årets avskrivningar uppskrivning -1 000 -1 000

Utg. ack.uppskrivningar 40 334 41 334

Ingående ack.nedskrivningar -39 327 -39 781

Årets upplösning av nedskrivning 12 238 454

Utgående ack. nedskrivningar -27 089 -39 327

Utgående balans 590 999 543 788

Taxeringsvärde mark 197 033 171 862

Taxeringsvärde byggnader 668 600 652 400

Not 9

Invent. och verktyg 2020 2019 Mark

Ing. ansk.värde 19 129 18 915 Ing anskaffningsvärde 34 418 33 022

Årets anskaffning 1 202 214 Investering 1 578 1 396

Försäljning/utrangering -55 0 Försäljning -173 0

Utg. ansk.värde 20 276 19 129 Summa 35 823 34 418

Ing. ack. avskr. -17 212 -16 597 Summa byggnader och mark 626 822 578 206

Årets avskr. -637 -615

Försäljning/utrangering 31 0 Markvärdet är upptaget till anskaffningskostnaden. I de fall 

Utg. ack. värdeminskning -17 818 -17 212 anskaffningskostnaden är okänd har värdet bestämts genom uppdelning 

Summa 2 458 1 917 av produktionskostnaden i samma relation som taxeringsvärdet fördelats 

mellan mark och byggnader.

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 
som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av 
sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

VD:s uppsägningstid  är ett år.
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11(11) 

 
Not 11 Not 17

Förråd 2020 2019 Uppskjuten skattefordran 2020 2019

Reparationslager 0 652 Ingående saldo 223 2 295

Inkuransavdrag 3% 0 -21 Tillkommande/avg. skattefordringar -89 -2 072

Summa 0 631 134 223

Lagret har värderats till anskaffningsvärdet.

Not 12 Not 18

Hyresfordringar Likvida medel

Rubriken avser vid bokslutstillfället utestående hyresfordringar. Kassabehållning 5 5

Bolaget tillämpar principen att avskrivning av hyresfordringar sker  Banktillgodohavande 0 0

först när anlitat inkassoföretag meddelar att medel saknas. Vid bok- Summa 5 5

slutstillfället görs en värdereglering utifrån pågående  inkassoärenden. Bolagets tillgångar till likvida medel finns på ett underkonto till kommunens 

koncernkonto i Swedbank och ingår i vår balansräkning under posten 

Not 13 "Fordringar hos kommunen". Likvida medel tillhörande Vallonbygden och

Kundfordringar  ingående i internbanken var per sista augusti 34.092 tkr (38.818 tkr).

Kundfordringar som lämnats vidare till inkasso bokförs som osäkra. 

En värdering av utestående fordringar har gjorts vid bokslutet och de

som inte beräknas inflyta har bokförts som befarande kundförluster. Not 19

Fastighetslån

Not 14 Finspångs kommuns internbank 500 000 500 000

Andra långfr. värdepapper Summa 500 000 500 000

Andel i HSB 1 1 Bolaget samtliga lån via kommunens internbank

Andel i HBV 40 40

Bostadsrättslägenhet 11 11 Not 20

Summa 52 52 Övriga korfristiga skulder

Personalen källskatt 274 277

Sociala avgifter 763 310

Not 15 Övriga div. skulder 326 2 279

Förutbetalda kostnader Summa 1 363 2 866

och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader 1 034 1 441 Not 21

Summa 1 034 1 441 Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter

Not 16 Uppl. räntekostnader 1 696 1 843

Realisationsresultat Förskottsbetalda hyror 9 975 9 553

Försäljning fastigheter 22 918 0 Övr.upplupna kostnader 78 999

Realisationsresultat 22 918 0 Summa 11 749 12 395

 
 
 

 
Finspång 2020-09-11 

 
 

Hans-Erik Olofsson 
Verkställande direktör 
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Jonas Andersson 

2020-06-22  1 (2) 

Dnr KS.2020.0482 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering av Finspångs kommuns internationella strategi 

Sammanfattning 
2017-09-20 antog kommunfullmäktige Finspångs kommuns internationella strategi 
med Dnr: KS.2016.0548. 

2019-02-09 lämnade Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, in en 
motion till kommunfullmäktige om att strategin för det internationella arbetet ska 
vidgas och förnyas samt tydligare främja demokratisk delaktighet, involvera skolor, 
föreningar och lokalsamhället/medborgarna. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-19 beslut om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera kommunens internationella strategi i sin helhet, Dnr: 
KS.2019.0184 

2019-06-19 fattades även beslut kring att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa 
en policy för representation vid vänortsbesök samt att vänortsutbyten 
återrapporteras till kommunfullmäktige skriftligt med innehåll om besökens syfte, 
genomförande och nytta för Finspångs kommun.  

Vad gäller beslutet att återrapportera till kommunfullmäktige har detta gjorts vid de 
tillfällen som vänortsutbyte har ägt rum sedan dess och kommer att upprätthållas 
framöver.  

Vad gäller policy för representation vid vänortsbesök biläggs dokumentet Riktlinjer 
för representation, mutor och jäv som antogs av kommunfullmäktige 2019-04-24 
med Dnr: KS.2018.0523. 

Angående beslutet att revidera kommunens internationella strategi har förvaltningen 
arbetat fram en reviderad strategi som i ljuset av riktlinjer för politiskt fastställda 
styrdokument kommit att bli ett program. 

I det internationella programmet för Finspångs kommun har det lagts till en 
förhållandevis stor del kring Agenda 2030, hållbarhetsfrågor, möjlighet till extern 
finansiering, skolan, samt de påverkanskanaler som står till buds i internationella 
frågor. Programmet innehåller även delar kring vänortsarbetet och det 
utvecklingsarbetet som både Finspångs kommun och dess vänorter vill realisera, 
framförallt inom skolan.  

Avsnittet kring nätverk och samarbete är uppdaterat samtidigt som 
uppföljningsavsnittet till delar har reviderats.  

Programmet lyfter även fram Finspångs kommun som boendeort och samverkan 
med näringslivet.  
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Jonas Andersson 
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Dnr KS.2020.0482  

  

 

 

 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att anta Internationellt program för Finspångs kommun  

 

 

 

 

Bilaga 1. Internationellt program för Finspångs kommun 

Bilaga 2. Riktlinjer för representation, mutor och jäv 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 79 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 308   Dnr: KS.2020.0482 

 

Revidering av Finspångs kommuns internationella strategi 

Beskrivning av ärendet 

2017-09-20 antog kommunfullmäktige Finspångs kommuns internationella 

strategi med Dnr: KS.2016.0548. 

2019-02-09 lämnade Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, in en 

motion till kommunfullmäktige om att strategin för det internationella arbetet ska 

vidgas och förnyas samt tydligare främja demokratisk delaktighet, involvera 

skolor, föreningar och lokalsamhället/medborgarna. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-19 beslut om att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att revidera kommunens internationella strategi i sin helhet, Dnr: 

KS.2019.0184 

2019-06-19 fattades även beslut kring att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

skapa en policy för representation vid vänortsbesök samt att vänortsutbyten 

återrapporteras till kommunfullmäktige skriftligt med innehåll om besökens 

syfte, genomförande och nytta för Finspångs kommun.  

Vad gäller beslutet att återrapportera till kommunfullmäktige har detta gjorts vid 

de tillfällen som vänortsutbyte har ägt rum sedan dess och kommer att 

upprätthållas framöver.  

Vad gäller policy för representation vid vänortsbesök biläggs dokumentet 

Riktlinjer för representation, mutor och jäv som antogs av kommunfullmäktige 

2019-04-24 med Dnr: KS.2018.0523. 

Angående beslutet att revidera kommunens internationella strategi har 

förvaltningen arbetat fram en reviderad strategi som i ljuset av riktlinjer för 

politiskt fastställda styrdokument kommit att bli ett program. 

I det internationella programmet för Finspångs kommun har det lagts till en 

förhållandevis stor del kring Agenda 2030, hållbarhetsfrågor, möjlighet till 

extern finansiering, skolan, samt de påverkanskanaler som står till buds i 

internationella frågor. Programmet innehåller även delar kring vänortsarbetet och 

det utvecklingsarbetet som både Finspångs kommun och dess vänorter vill 

realisera, framförallt inom skolan.  

Avsnittet kring nätverk och samarbete är uppdaterat samtidigt som 

uppföljningsavsnittet till delar har reviderats.  

Programmet lyfter även fram Finspångs kommun som boendeort och samverkan 

med näringslivet.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 80 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Ingrid Westlund (V), yrkar bifall till 

förvaltningens förslag men att två att-satser läggs till: 

- Att i programmet ändra från ”den årliga” sångfestivalen i Finsterwalde 

till ”vartannat år” 

- Att i programmet skriva in att vänortsbesöken återrapporteras i 

kommunfullmäktige 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en tilläggspunkt, sidan 3 under rubriken Målen 

med Finspångs kommuns internationella program är följande; ”Stärka Finspångs 

besöksnäring samt övrigt näringsliv genom att framhäva ortens kulturarv och 

dess särdrag som dynamisk bruksort med historisk tidiga internationella 

kontakter och kopplingen till dagens moderna industriort med världsledande 

företag.” 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) tilläggsyrkande. 

Torgny Maurer (SD) yrkar vidare på en ändring, sidan 7 under rubriken 

Framgångsfaktorer; Punkten ”Tydlig koppling till kommunens näringsliv och 

deras roll samt ett nära samarbete med gymnasieskolorna i Finspångs kommun” 

ändras till ”Tydlig koppling och medverkan från kommunens näringsliv genom 

att tillvarata deras erfarenheter och kunskap samt ett nära samarbete med 

gymnasieskolorna i Finspångs kommun.” 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande. 

Torgny Maurer (SD) yrkar vidare på en ändring, sidan 8; att stycket om Agenda 

2030 stryks i sin helhet då det endast är symbol och plakat politik som inte tillför 

programmet något av vikt. 

Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Hugo Andersson (C), yrkar avslag till 

Torgny Maurers (SD) andra ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen är överens med alla förslag 

förutom det sista ändringsyrkandet från Torgny Maurer (SD). 

Ordföranden ställer därför Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande om att stryka 

stycket om Agenda 2030 i sin helhet på bifall eller avslag, och finner att 

kommunstyrelsen avslår detta ändringsyrkande. 

Därefter ställer ordföranden sitt eget tilläggsyrkande samt Torgny Maurers (SD) 

tilläggsyrkande och det första ändringsyrkandet på bifall eller avslag, och finner 

att kommunstyrelsen bifaller dessa yrkanden. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 81 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att i programmet ändra från ”den årliga” sångfestivalen i Finsterwalde 

till ”vartannat år” 

 

2. Att i programmet skriva in att vänortsbesöken återrapporteras i 

kommunfullmäktige 

 

3. Att i programmet, sidan 3 under rubriken Målen med Finspångs 

kommuns internationella program är följande, skriva in:  

”Stärka Finspångs besöksnäring samt övrigt näringsliv genom att 

framhäva ortens kulturarv och dess särdrag som dynamisk bruksort med 

historisk tidiga internationella kontakter och kopplingen till dagens 

moderna industriort med världsledande företag.” 

 

4. Att i programmet, sidan 7 under rubriken Framgångsfaktorer, ändra 

punkten ”Tydlig koppling till kommunens näringsliv och deras roll samt 

ett nära samarbete med gymnasieskolorna i Finspångs kommun” till: 

”Tydlig koppling och medverkan från kommunens näringsliv genom att 

tillvarata deras erfarenheter och kunskap samt ett nära samarbete med 

gymnasieskolorna i Finspångs kommun.” 

 

5. Att anta Internationellt program för Finspångs kommun  

 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (SD) reserverar sig mot beslutet att inte ta med 

ändringsyrkandet om att stryka stycket om Agenda 2030. 

- - - - - 
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Internationellt program 

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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I N T E R N A T I O N E L L T  P R O G R A M  

 

 

Inledning 

I en alltmer globaliserad värld, med nya kommunikationssätt, ett internat-

ionaliserat näringsliv, och med medlemskap i EU, ökar möjligheten till in-

ternationella samarbeten och kontakter. Globaliseringen innebär också ett 

ökat beroende av omvärlden, vilket ställer högre krav på omvärldsbevak-

ning. Dessutom kräver stora globala frågor – som klimatförändringar, fat-

tigdomsbekämpning, folkhälsa och mänskliga rättigheter – ett lokalt enga-

gemang för förändring på global nivå. Det globala perspektivet återspelas i 

Finspångs kommuns strategiska plan som från och med 2020 tar sin ut-

gångspunkt i de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.  

  

Ett internationellt program ska vara både vägledande och kunskapsgenere-

rande för samtliga verksamheter i kommunen. En följdeffekt av programmet 

är också att attraktiviteten för Finspångs kommun ska öka, både som arbets-

givare, boendeplats samt besöksmål.  

Internationellt arbete skapar möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte 

med andra kommuner och mellan medborgare i Finspång och andra delar av 

världen. Målet är att tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, re-

surser och perspektiv på verksamheten genom deltagande i olika internat-

ionella projekt och samarbeten. Arbetet ska också leda till ökad kunskap om 

EU, hållbarhets- och globala frågor i organisationen och bland kommunin-

vånare, samt till ökad medvetenhet och tolerans.   

Utgångspunkt för det internationella programmet är de visioner och mål 

som fastställts i Strategisk plan för Finspångs kommun. Det internationella 

programmet lyfter fram perspektiv och områden i den strategiska planen 

som kan ses som verktyg för att arbeta med internationella frågor.  

Ansvaret för samordning av det internationella arbetet ligger på utveckl-

ingsavdelningen, men det internationella arbetet ska vara en integrerad del i 

kommunens ordinarie verksamheter. Det internationella arbetet utgår ytterst 

ifrån verksamheternas mål, behov och ambitioner, men ska även fungera 

näringslivsfrämjande åt kommunen som helhet.   
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Dokumenttyp 

I förarbetet till Finspångs kommuns riktlinjer för politiskt fastställda styrdo-

kument framgår att det som tidigare benämndes som en internationell stra-

tegi till sin karaktär snarare är ett internationellt program. Ett program är en 

mellanform av strategi och plan som kan blanda långsiktiga och översiktliga 

direktiv med mer konkreta. Programmet ska innehålla politiska målsättning-

ar och kan senare följas av en mer detaljerad plan i samma ämne.  

Ett program är planerande till sin karaktär snarare än normerande och är 

framåtblickande, syftar till att ange viljeriktning, målsättning och aktiviteter 

inom ett definierat område.   

Programmet kan betraktas som målsättningar för ett visst område, geogra-

fiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet ska tala om vad som vill uppnås 

och vilka effekter som eftersträvas samt göra det möjligt att skriva en plan 

för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska överväganden. 

Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande, utan kan 

till exempel ange alternativ att ta ställning till i plandokument eller i verk-

ställighet. Programmet anger inte heller några detaljerade tidsplaner.  

Syfte och mål 

Syftet med Finspångs kommuns internationella program är att vara vägle-

dande för kommunens internationella arbete. Vägledningen utgår från 

kommunens verksamheter men kompletteras med samverkan på regional 

och nationell nivå. Ett viktigt syfte med programmet är att det ska harmoni-

sera med inriktningen i kommunens strategiska plan. 

 

Målen med Finspångs kommun internationella program är följande: 

 

- I linje med målen i den strategiska planen utveckla Finspångs kom-

mun inom internationella frågor 

 

- Öka samverkan med det omgivande samhället inom internationella 

frågor som rör utvecklingen för Finspångs kommun som boende- 

och besöksplats.  

- Stärka Finspångs kommun som arbetsgivare genom ny tillämpbar 

kunskap från andra internationella aktörer och/eller aktörer med erfa-

renhet av internationellt arbete.  

- Arbeta för att åskådliggöra Finspångs kommuns plats och roll i ett 

större globalt sammanhang samt dra nytta av – och återspegla - det i 

kommunens verksamheter.   
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Olika arenaperspektiv 

Finspångs kommuns internationella arbete bedrivs utifrån en rad olika 

arenaperspektiv: Lokal nivå, regional nivå, nationell nivå, EU-nivå, närings-

liv samt vänorter.  

Lokal nivå 

En förutsättning för Finspångs kommuns internationella verksamhet är en 

god samverkan inom kommunens verksamheter och för medborgare samt 

näringsliv. I samverkan med dessa ska Finspångs kommun fungera som 

kunskapsstöd och kommunicerande av information kring framförallt EU-

frågor och Agenda 2030.  

   

Samverkan kan exempelvis bestå av gemensamt påverkansarbete i priorite-

rade sakfrågor, gemensamma utvecklingsprojekt, seminarier, kompetensut-

veckling för politiker och tjänstemän samt deltagande i regionala och nat-

ionella nätverk.  

Skolan är en viktig arena för kommunens internationella arbete. I Finspång 

finns både en FN-certifierad gymnasieskola och EU-ambassadörer på 

gymnasial nivå. 

Skolan är även en av flera arenor där EU-projekt genomförs samt en aktör 

att använda sig av vid kommunens utvecklande av vänortssamarbetena.  

Regional nivå 

I ett större geografiskt perspektiv sker nära samverkan med Region Öster-

götland och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt med regionens övriga 

kommuner. Denna samverkan tar sig uttryck i deltagande i det regionala 

EU-nätverket och en kontinuerlig omvärldsanalys av EU-utlysningar angå-

ende samverkansprojekt. Finspångs kommun strävar också efter att ha en 

god och nära kontakt med länets övriga kommuner vad gäller sådana ini-

tiativ. 

 

Nationell nivå 

Finspångs kommun har antagits och är med i det nationella nätverket Glo-

kala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningspro-

jekt som stärker kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker 

och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete 

mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) och finansieras av Sida. 

Finspångs kommun strävar efter att etablera goda relationer med nationella 

forskningsinstitut inom ramen för internationella, globala och hållbarhets-

frågor. Tillsammans med Linköpings universitet har kommunen medverkat i 

ett pilotprojekt om styrning och ledning kopplat till Agenda 2030.  
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EU-nivå 

Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de lagar och regler 

som EU:s institutioner beslutar om. För en kommun innebär detta att unge-

fär hälften av de frågor som tas upp på möten i kommunfullmäktige påver-

kas av EU-lagstiftning
1
Det är därför viktigt att följa med i den politiska ut-

vecklingen inom EU.  

 

Lokal utvecklingspolitik finansieras i allt högre grad med EU-pengar. Det är 

därför av stor vikt att känna till EU:s gemensamma strukturfonder: Europe-

iska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden 

(ESF). Dessa strukturfonder utgör en tredjedel av Europeiska unionens nu-

varande långtidsbudget och kommuner kan söka projektfinansiering inom 

en rad olika områden:  

- Miljöförbättringar 

- Infrastruktur 

- Energiåtgång 

- Forskning och utveckling 

- Arbetslöshet och socialt utanförskap 

- Integration 

- Modernisering av jord- och skogsbruk 

- Ekonomisk utveckling på landsbygden 

Genom att vara aktiv i de påverkanskanaler som finns kan Finspångs kom-

mun dels påverka inriktning på utlysningarna, men även vara förberedd på 

eventuellt relevanta utlysningar. De påverkanskanaler som finns är framför-

allt Regionkommittén och kommissionens öppna samråd, men även Region 

Östergötlands representationskontor som finns i Bryssel.  

Finspångs kommun ska utgöra ett stöd för aktörer verksamma inom kom-

munens organisation i frågor som rör internationellt arbete och då framför-

allt genom att vara ett stöd i ansökan av EU-projektmedel.  

Näringsliv 

Näringslivet i Finspångs kommun har genom sina globala företag stor på-

verkan från övriga världen. Dels genom att kompetensen inhämtas från 

andra delar av världen dels på grund av att man vistas i en global konkur-

renssituation. Därför är det viktigt att hela tiden göra en omvärldsanalys för 

att se var någonstans man befinner sig i förhållande till den övriga världen 

                                                 

1 https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting.401.html 
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och vilka kompetenser som efterfrågas men framförallt vilka kompetenser 

som man själv har och som efterfrågas av övriga världen. Genom att bli 

varse Finspångs kommuns plats i det globala samt det globala i Finspångs 

kommun vidgar man sina perspektiv och vågar på så sätt tänka nytt och ut-

vecklande.  

 

Genom den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång, som delfinansieras 

av Finspångs kommun, så arbetas det utifrån vision 30/35, det vill säga att 

Finspångs kommun ska ha 30 000 invånare år 2035. Detta arbete sker i tät 

kontakt och samverkan med näringslivet i Finspångs kommun.  

 

Vänorter 

Finspångs kommun har flertalet officiella vänortsrelationer med orter i 

Europa. Samverkan mellan vänorter kan exempelvis vara besök mellan 

kommunledningarna men ett lyckat vänortssamarbete ger även avtryck hos 

kommunens medborgare. Exempel på vänortssamarbeten är bland annat den 

årliga sångfestivalen i den tyska staden Finsterwalde och det EU-

finansierade projektet SUPERBcity där den lettiska orten Salaspils i oktober 

2019 besökte Finspång under en veckas tid för att låta sig inspireras och få 

kunskap i vårt förvaltningsarbete med bland annat samhällsplanering, håll-

barhet och avfallshantering. Övriga vänorter är Givet i Frankrike, Yvoir i 

Belgien, Stromberg i Tyskland och Joutsa i Finland.  

 

Vänortsavtalen är i många fall skrivna för en lång tid sedan men det finns 

stora möjligheter att använda vänorterna till fortsatt utbyte inom kommu-

nens verksamheter, framförallt i skolan. Både Finspångs kommun och dess 

vänorter är angelägna om att utveckla vänortssamarbetet till en både mer 

ändamåls- och tidsenlig kontext, exempelvis genom att engagera ungdomar 

och att lyfta hållbarhetsfrågor.   

Strategiska dokument 

Finspångs kommuns internationella arbete tar framförallt vägledning i in-

riktningen av den strategiska planen 2020 – 2022. Detta dokument beskriver 

den övergripande strategiska inriktningen för Finspångs kommun.  

Ytterligare utgångspunkter för Finspångs kommuns internationella arbete är 

Region Östergötlands internationella strategi och Internationell strategi för 

Länsstyrelsen Östergötland 2020-2023 

Syftet med Region Östergötlands strategi är ”att skapa en gemensam platt-

form för internationell samverkan i samverkan med andra aktörer på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå”. Länsstyrelsen Östergötland å sin 

sida lyfter bland annat fram ”att samverka med övriga aktörer i länet om 

nationella eller transnationella EU-projekt som ligger i linje med Länsstyrel-

sens prioriterade verksamhetsområden” som ett av målen för deras externa 

arbete.   
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Finspångs kommun ska inhämta stöd och kompetens vid behov för att sä-

kerställa kommunens arbete med internationella frågor. Detta gäller allt från 

finansieringsfrågor till regionalt nätverksutbyte.  

Framgångsfaktorer 

För att Finspångs kommun ska uppnå målet med internationell samverkan 

bör följande kriterier vara uppfyllda: 

- Prioriteringar som utgår från Finspångs kommun strategiska plan 

2020–2022 

- Tydlig koppling till ordinarie verksamhet där man utgår från verk-

samheternas behov 

- Tydlig koppling till kommunens näringsliv och deras roll samt ett 

nära samarbete med gymnasieskolorna i Finspångs kommun 

- Förankring i politiska organ med utsedda kontaktpersoner 

- Verka för långsiktighet, uthållighet och ett aktivt engagemang 

- Skapa strategiska allianser med övriga kommuner i länet, Region 

Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, övriga kommuner och 

regioner i Sverige, vänorterna samt övriga internationella nätverk 

och aktörer 

 

- Kontinuerlig utvärdering och uppföljning 
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Nätverk och samarbete 

Vid val av medlemskap i nya nätverk och samarbetsavtal med andra aktörer 

bör det ske utifrån följande principer: 

- Det ska finnas en tydlig och relevant koppling till Finspångs kom-

muns prioriterade sakfrågor och verksamheters behov.  

- Samarbetet ska präglas av ett tydligt mervärde, en ömsesidig nytta 

samt ha en tydlig målformulering.  

- En ansvarig politiker och tjänsteman ska utses för varje medlemskap 

eller samarbetsavtal.  

- Medlemskap och samarbetsavtal ska återrapporteras och utvärderas 

kontinuerligt för att följa upp mervärde och resultat 

Agenda 2030 

I Finspångs kommuns strategiska plan 2020–2022 skrivs det följande om 

mål 17 Genomförande och partnerskap: 

Finspångs kommun vitaliserar det lokala och det internationella arbetet med 

utgångspunkt i de mål som vi har satt upp för vårt Agenda 2030-arbete. 

 

Finspångs kommun prioriterar: 

Lokala, regionala, nationella och internationella nätverk, skolutveckling, 

vänortsutbyten, omvärldsbevakning, EU-medel och finansiering. 

 

Finspångs kommun uppnår målet genom att: 

- Vi utvecklar det internationella utbytet utifrån Finspångs struktur 

och historia, genom att utveckla vårt vänortsutbyte till att handla om 

näringslivsfrågor, föreningar, skola, hållbarhetsfrågor och ungdomar. 

- Vi utvecklar samverkan med civilsamhället genom exempelvis 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

- Vi är en ledande part i implementeringen av Agenda 2030-målen 

- Vi medverkar i lokalt hållbarhetsnätverk med civilsamhälle och nä-

ringsliv 

- Vi tar del av EU-medel och extern finansiering för att utveckla 

kommunens verksamheter 

- Vi planerar och genomför olika folkbildningsinsatser kring Agenda 

2030-målen 
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Representation, gåvor, 

mutor och jäv 

Riktlinjer 

Antagen i KF 2019-04-24 § 59 

Ärendenummer: KS.2018.0523  

 

 

 

97



 

 

 

R I K T L I N J E R  

Representation, gåvor, mutor och jäv 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 

 

98



 

I 

Innehåll

Sammanfattning 1 

Representation 1 

Extern representation 1 
Redovisning av extern representation 2 

Intern representation 2 
Interna möten, arbetsluncher 2 
Interna kurser, konferenser och studieresor 2 
Redovisning av intern representation 2 

Gåvor och uppvaktning till anställda och förtroendevalda 3 

Julgåva 3 

Minnesgåva – 50 år 3 

Minnesgåva – arbetstagare går i pension 3 

Minnesgåva - hedersgåva för lång och trogen tjänst (anställd i 25 år, 

förtroendevald i 20 år) 4 
Gåva 4 
Anställningstid eller tid som förtroendevald 4 
Överlämnande av gåva 4 
Beslut om gåva, tidpunkt och form 4 
Förteckning 4 

Blommor vid sjukdom eller andra situationer 5 

Mottagande av gåvor och andra förmåner 6 

Vad är muta? 6 

Tagande av muta 6 

Givande av muta 6 

Gåvor, testamenten, affärsverksamhet och lån 7 
Gåvor 7 
Penninggåvor 7 
Förmåner och bonusarrangemang 7 
Testamenten 7 
Bevittnande av dokument som berör enskild 7 
Affärsverksamhet 7 
Lån 8 

Jäv 8 

99



 

1 

 

Sammanfattning 

I den här riktlinjen samlas information kring all representation och samtliga gåvor inom 

Finspångs kommun. 

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel och sker på medborgarnas 

uppdrag. Detta medför ett särskilt ansvar för att användning av medel kan motiveras och att 

alla kostnader har en klar och tydlig verksamhetskoppling. Detta gäller inte minst 

representationskostnader. 

Finspångs kommuns verksamhet bygger som all offentlig verksamhet på grundläggande värden 

som saklighet, opartiskhet och objektivitet. Omvärldens uppfattning av Finspångs kommun 

baseras bland annat på hur enskild medarbetare eller förtroendevald uppfattas av omgivningen. 

Alla medarbetare och förtroendevalda är därför ansvariga för att uppträda på ett sådant sätt att 

omvärlden känner förtroende för kommunen. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska 

handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn 

eller intresse. 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när representation är lämpligt och representationens 

omfattning. Genom riktlinjerna tydliggörs också att intern representation och 

personalvårdsförmåner bidrar till att skapa goda arbetsförhållanden och trivsel i arbetet. Vidare 

är avsikten att öka kunskapen och medvetenheten för att ge medarbetare och förtroendevalda 

bättre förutsättning att känna igen de situationer som bör undvikas när det gäller mottagande av 

gåvor och förmåner och därmed också ge en vägledning till ett lämpligt förhållningssätt när 

dessa erbjuds. 
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Representation 

Representation är en viktig del i Finspångs kommuns verksamhet för att skapa bra relationer 

internt och externt samt för att marknadsföra kommunen. Representation kan vara ett uttryck 

för sedvanlig gästfrihet i form av kommunens värdskap vid exempelvis vänortsbesök och 

studiebesök men också en personalfrämjande åtgärd från kommunen som arbetsgivare. 

Begreppet representation innefattar i den här riktlinjen mat, dryck, kringkostnader, gåvor och 

uppvaktningar. 

Utgångspunkten är att alla som representerar kommunen har ett särskilt ansvar och förväntas 

visa gott omdöme vid utövandet. Representation:  

 ska ha ett direkt samband med och vara till nytta för verksamheten,  

 ska ske med omdöme och med hänsyn tagen till vad som är ekonomiskt berättigat och 

nödvändigt, 

 ska godkännas av behörig chef alternativt ansvarig styrelse eller nämndordförande,  

 får inte förekomma i samband med en pågående upphandling,  

 får inte förekomma i samband med myndighetsutövning,  

 får inte ske regelbundet,  

 i hemmet får endast förekomma i undantagsfall och ska skriftligen godkännas i förväg av 

behörig chef. 

Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller 

grupp av personer. I övrigt får inte gåva lämnas i form av bidrag till välgörande ändamål. 

Kommunen kan inte heller ge stöd till välgörande ändamål i form av gratis arbetskraft.  

Dricks ersätts inte av kommunen oavsett sammanhang. Alkohol bekostas i normalfallet inte av 

Finspångs kommun vid intern representation. Om alkoholhaltiga drycker serveras sker det 

med återhållsamhet. Alkoholfria drycker ska finnas som alternativ. Spritdrycker får inte 

förekomma vid varken extern eller intern representation.  

Extern representation 

Extern representation riktar sig mot fysiska och juridiska personer utanför kommunen och 

syftar till att skapa, vidmakthålla och utveckla sådana kontakter som är viktiga för 

verksamheten eller som är ett led i kommunens marknadsföring eller som näringslivsfrämjande 

åtgärder.  

Exempel är representation i samband med kontakter och studiebesök från annan ort, 

marknadsförings- eller näringslivsfrämjande åtgärder, uppvaktningar, kommunens 

representation vid jubileer, invigningar eller andra arrangemang av större dignitet. 
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Representationsgåvor till externa parter kan vara dels profilgåvor, som är gåvor av obetydligt 

värde där kommunens logotype framgår eller representationsgåvor som kan förekomma vid 

exempelvis externa besök, invigningar eller jubileer. 

Redovisning av extern representation 

Extern representation redovisas på särskilt konto och följande ska framgå:  

 syftet med representationen 

 datum för representationen 

 namn och befattning på samtliga som representationen riktar sig mot (undantag för 

mycket stora grupper där namn inte alltid finns tillgängligt) 

 namn på företag eller organisation som gästen/gästerna företräder 

 

Intern representation 

Intern representation är representation som enbart riktar sig till Finspångs kommuns 

förtroendevalda eller medarbetare. Syftet är att främja den interna verksamheten och därmed 

bidra till att skapa goda arbetsförhållanden. Det kan ske vid exempelvis styrelsesammanträden, 

informationsmöten eller personaltillställningar och kan röra sig om måltider i samband med 

interna utbildningar och interna konferenser, enklare förtäring, blommor samt kultur- och 

fritidsaktiviteter.  

Interna möten, arbetsluncher 

Måltider som Finspångs kommun betalar vid interna möten som är av återkommande eller 

löpande karaktär eller interna arbetsluncher är inte representation utan en skattepliktig förmån 

för den förtroendevalde respektive medarbetaren.  

Enklare förtäring som medarbetare eller förtroendevald bjuds på i anslutning till arbetet är inte 

att betrakta som representation och är heller inte föremål för förmånsbeskattning. Närmare 

anvisningar kring förmånsbeskattning finns på Skatteverkets webbsida www.skv.se. 

Interna kurser, konferenser och studieresor 

Deltagande i interna kurser, konferenser och studieresor ska alltid ha direkt samband med 

kommunens verksamhet och deltagande ska alltid vara godkänt av ansvarig chef. Nyttan av 

arrangemanget ska alltid vara tydlig.  

Redovisning av intern representation 

Intern representation ska redovisas på särskilt konto och anteckning ska göras om: 

 syftet med representationen 

 datum för representationen 

 namn på samtliga som deltar (undantag för mycket stora grupper där namn inte alltid är 

tillgängligt)  

 program och deltagarförteckning (interna kurser, konferenser och studieresor) bifogas. 
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Gåvor och uppvaktning till anställda och 

förtroendevalda 

Gåvor till anställda jämställs i princip med ersättning för utfört arbete. Det innebär att en gåva 

från arbetsgivaren alltid är skattepliktig för den anställde. Dock har Skatteverket beslutat om 

beloppsgränser för skatteplikt för att undvika skatt för den anställde och sociala avgifter för 

arbetsgivaren. Gåvor till personal ska alltid ske inom de fastställda beloppsgränserna, dessa 

ändras från år till år och information kring gällande beloppsbegränsningar finns på 

Skatteverkets webbsida www.skv.se. Följande gåvor tillämpas inom Finspångs kommun:  

1. Julgåva 

2. Minnesgåva – gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda (minst sex år) i 

samband med att medarbetare fyller 50 år, när en anställning upphör eller efter viss 

anställningstid (Hedersgåva för lång och trogen tjänst - 20 år för förtroendevalda, 25 år för 

medarbetare). 

3. Blommor vid sjukdom eller andra situationer. Som exempel på tillfällen då en medarbetare kan 

uppmärksammas på detta sätt kan nämnas vid nyanställning, barns födelse, allvarlig sjukdom 

eller en nära anhörigs frånfälle.  

 

Julgåva 

Julgåva kan köpas in till medarbetare i kommunen. Värdet på julgåva får uppgå till högst det 

belopp som enligt Skatteverket utgör gräns för skattefrihet. Information om belopp finns på 

Skatteverkets webbsida www.skv.se. Motsvarande belopp kan istället användas till 

personaltillställning (exempelvis jullunch eller personalfest). Personaltillställningar är skattefria om 

de förekommer högst två gånger per inkomstår, annars måste dessa förmånsbeskattas. 

 

Minnesgåva – 50 år 

Varaktigt tillsvidareanställd arbetstagare som fyller 50 år uppvaktas med gåva, som med fördel 

köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av minnesgåva finns 

på kommunens intranät.  

Minnesgåva – arbetstagare går i pension 

Varaktigt tillsvidareanställd som går i pension erhåller en minnesgåva, som utgörs av gåva som 

med fördel köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av 

minnesgåva finns på kommunens intranät.  
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Minnesgåva - hedersgåva för lång och trogen tjänst 

(anställd i 25 år, förtroendevald i 20 år) 

Anställda och förtroendevalda inom Finspångs kommun och kommunens helägda bolag, som 

utfört mångårig och gagnande gärning ska hedras med hedersgåva enligt nedan angivna 

grunder.  

Gåva 

Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande 

alternativ, armbandsur i guld med inskription, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, 

cykel eller resecheck. Konstföreningen i Finspång eller kommunens kulturfunktion ansvarar 

för urvalet av konstverken.  

Guldur, resecheck, presentkort på cykel och konstverk ska ha likvärdigt värde. 

Rekommenderad prisnivå är 8 360 kronor i gåva i 2019 års penningvärde.   

Samtliga ur och konstverk förses med inskription om utdelningsår, anställningstiden 25 år 

respektive tjänstgöringstid förtroendevald 20 år, givare och mottagarens initialer.  

Anställningstid eller tid som förtroendevald 

Samma regler gäller för anställda och förtroendevalda men med olika kvalificeringstid.  

För att anställda skall erhålla hedersgåva krävs en sammanlagd anställningstid av 25 år i 

Finspångs kommun eller i kommunens helägda bolag. För att förtroendevalda skall erhålla 

samma gåva krävs en sammanlagd tjänstgöringstid av 20 år som företrädare i Finspångs 

kommun, i helägt bolags styrelse eller i organisation där Finspångs kommun har ett starkt 

ägarintresse. Terminsanställningar räknas som halvår.  

Reglerna omfattar samtliga anställningar oavsett sysselsättningsgrad och anställningsform. 

Reglerna gäller dock ej anställningar som är undantagna genom lag eller förordning; t.ex. 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, studie- och yrkespraktik.  

Anställda i verksamhet som genom lag, förordning eller avtal övergått från annan offentlig 

huvudman till kommunens organisation äger rätt att tillgodoräkna sig den anställningstiden 

som grund för hedersgåva, tiden räknas ej med om anställningen hos den tidigare 

huvudmannen redan uppmärksammats med hedersgåva.  

Överlämnande av gåva 

Skulle någon anställd, som uppnått den för gåvan stadgade verksamhetstiden, avlida innan 

gåvan överlämnas, skall gåvan i stället överlämnas till vederbörandes familj.  

Beslut om gåva, tidpunkt och form 

Beslut om hedersgåva samt överlämnandet av denna sker vid tidpunkt och i former som 

kommunfullmäktiges presidium beslutar.  

Förteckning  

Förvaltningen ansvarar för att föra förteckning över utdelade hedersgåvor.  
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Blommor vid sjukdom eller andra situationer  

Blommor kan ges vid olika tillfällen exempelvis vid nyanställning, barns födelse, arbetstagare 

slutar till följd av egen uppsägning, allvarlig sjukdom eller en nära anhörigs frånfälle. 

Om arbetstagare avlider under anställningen ska det på begravningsdagen flaggas enligt gängse 

regler på halv stång vid kommunhuset. Rutiner för flaggning finns på kommunens intranät.  

I samband med jordfästningen ska verksamheten låta sig representeras och/eller sända en 

representativ krans. Verksamheten kan besluta om eventuell krans och representation även i det fall 

då den avlidne har avgått med pension.  
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Mottagande av gåvor och andra förmåner  

Det är inte möjligt att göra en generell uppställning över vad som är tillåtet och otillåtet när 

det gäller mottagande av gåvor och andra förmåner, eftersom varje situation bedöms för sig 

utifrån flera faktorer. Avsikten är därför att anställda och förtroendevalda inom Finspångs 

kommun och dess bolag ska få en ökad kunskap och medvetenhet samt bättre förutsättning att 

känna igen de situationer som ska undvikas och därmed ge vägledning till ett lämpligt 

förhållningssätt när gåvor eller andra förmåner erbjuds. 

Medarbetare ska ta för vana att tala med sin chef när de erbjuds en förmån i tjänsten. Att 

chefen ger sitt ”godkännande” till en viss förmån riktad till medarbetaren innebär inte att 

mutbrott är uteslutet. Det är alltid upp till berörd person att själv bedöma situationen denne 

ställs inför.  

Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörlig, ska du genast 

meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad. 

Om du skulle få reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig påverkas på ett 

otillbörligt sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin tjänsteutövning, ska du snarast informera 

lämplig överordnad eller om det är den personen det gäller, den personens överordnade.  

Vad är muta?  

Med muta menas en otillbörlig belöning, förmån eller gåva. Mutan kan bestå av kontanter, 

varor, resor, tjänster, rabatter, presentkort eller gästfrihet av olika slag.  

Tagande av muta  

Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för 

annan, tar emot, får löfte om eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin 

tjänsteutövning.  

Givande av muta  

Givande av muta innebär att till arbetstagare eller annan som avses i bestämmelsen om 

mutbrott lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan, muta eller annan 

otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. 

Notera att det är tillräckligt med ett löfte eller ett erbjudande. Gåvan behöver inte ha 

fullbordats. 

Bra kontrollfrågor för den enskilde kan vara: 

 Är detta en förmån och varför erbjuds den just mig? 

 Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 

 Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 

 Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?  

 

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller 

erbjuder en muta dömas för bestickning, enligt brottsbalken. Enligt brottsbalken gör en 

arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne” tar emot, låter sig utlova eller begära muta 
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eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning”. Den som gör sig skyldig till givande 

eller tagande av muta kan dömas till böter eller fängelse samt skadestånd gentemot 

mottagarens arbetsgivare. Till detta kommer eventuella arbetsrättsliga konsekvenser som 

uppsägning eller avsked. 

Ansvaret för mutbrott omfattar alla anställda och förtroendevalda och är oberoende av 

befattning. Ingen yrkeskategori är undantagen. Känsliga befattningar är de som arbetar med 

myndighetsutövning, entreprenader, avtalsförhandling, upphandling och inköp.  

Gåvor, testamenten, affärsverksamhet och lån 

Inom vissa verksamhetsområden hamnar personal ibland i situationer där de kommer i 

kontakt med brukare/kunder som vill ge gåvor t.ex. chokladaskar, blommor eller pengar som 

tack för gott omhändertagande eller bemötande. 

Personal ombeds ibland att bevittna eller medverka vid upprättande av testamenten. 

Det kan även förekomma affärer mellan brukare/kunder och personal. 

Gåvor 

Personal får endast ta emot gåvor av ringa värde under förutsättning att gåvans art och 

omständigheter vid överlämnandet inte kan ge anledning till antagandet eller misstanke om 

särbehandling av brukaren/kunden. Personal kan acceptera exempelvis fikabröd, frukt, 

choklad eller någon mindre sak som brukaren/kunden tillverkat själv. Brukare/kund måste 

vara medveten om att den inte behöver ge personalen något. 

Penninggåvor 

Brukare/kund och anhöriga vill ofta ge pengar till kaffekassan. Personal ska inte ta emot 

kontanter även om det rör sig om små belopp.  

Förmåner och bonusarrangemang 

Ibland erbjuds personalrabatter på t.ex. inköp eller hantverkstjänster från anhöriga till 

brukare/kunder. Förmånen ska inte accepteras. Det förekommer också olika typer av 

bonusarrangemang t ex flygbonus, SJ Prio eller bonusnätter på hotell. En sådan förmån är 

otillbörlig om den tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren. 

Testamenten 

Personal ska inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en brukare/kund. Det gäller 

även om personalen inte medverkat vid upprättandet eller inte ens känt till testamentet. 

Personal får inte ta del av eller vara delaktig i upprättande av testamenten. 

Bevittnande av dokument som berör enskild 

Personal ska inte medverka vid bevittnande av olika dokument som berör brukare/kund eller 

deras närstående. Bevittnande av faderskapsbekräftelser undantas. 

Affärsverksamhet 

Affärsverksamheter mellan personal och brukare/kund får inte ske. Det gäller i båda 

riktningar. 
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Lån 

Det är inte tillåtet med lån av pengar eller värdesaker mellan personal och brukare/kund. Det 

gäller i båda riktningar. 

Exempel på otillbörliga förmåner 
 

 Penninglån med särskilt gynnsamma villkor 

 Borgensåtaganden eller skuldtäckning 

 Efterskänkande av fordran, ränta, amortering, köpeskilling osv. 

 Att förfoga över båt, fritidshus, fordon osv. för privat bruk 

 Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor  

 Bonusarrangemang där förmånen inte tillfaller arbetsgivaren 

 Restaurang- eller teaterbesök 

 Studieresor, kurser och konferenser 
 

Exempel på förmåner som normalt anses tillåtna 
 

 Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär. 

 Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor. 

 Personalrabatter som erbjuda alla anställda via personalportalen eller personalklubben  

 

Exempel bland rättsfall 

 

1. Ett vårdbiträde arbetade inom hemtjänsten hos ett äldre par. Vårdbiträdets dotter fick 

köpa parets bil för 3000 kr. trots att den värderas mycket högre. Hovrätten fällde 

vårdbiträdet för mutbrott och dottern för medhjälp. 

2. En chef vid ett servicehus medverkade till att en i huset boende person upprättade 

testamentet till hens förmån och mottog den testamenterade egendomen sedan testatorn 

avlidit. Domstolen dömde chefen till mutbrott. 

3. Ett företag erbjöd en inköpare en freestyle till ett värde av 298 kr. I gengäld skulle 

inköparen beställa varor för sin arbetsgivares räkning för minst 3 290 kr. Erbjudandet 

ansågs otillbörligt. 

4. En chef på ett kommunalt bolag bjöds med sin fru, av ett företag, till Malaga med 3 

dagars arbete och 3 dagar åt fria aktiviteter och till London tor.-sön. Det fanns inget 

formaliserat program. Chefen dömdes för mutbrott och blev förmåntaxerad till 45 000 kr. 

 

Jäv  

Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda regleras bland annat i 

förvaltningslagen och i kommunallagen. De talar om när vi ska anses ha ett sådant intresse i 

ett ärende att vår opartiskhet kan ifrågasättas. Om vi är jäviga får vi inte delta i 

handläggningen av ärendet. Om någon som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet 

överklagas på grund av jävet.  

Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Om vi känner till någon 

omständighet som kan antas utgöra jäv ska vi meddela detta. Det kan ibland förekomma 

situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I sådana fall bör vi iaktta försiktighet 
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och som förtroendevalda eller anställda avstå från att delta i hanteringen av ärendet. Även här 

gäller således att vi inte ska kunna misstänkas för något felaktigt agerande.  

När föreligger jäv?  

För nämndledamöter och anställda föreligger jäv i följande situationer:  

 Om saken angår oss själva eller någon närstående eller om ärendets utgång kan väntas 

medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva eller någon närstående.  

 Om vi är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för någon som kan 

vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.  

 Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som vi själva är knutna till.  

 Om vi har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.  

 Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 

för vår opartiskhet i ärendet.  

 För ledamöter i kommunfullmäktige endast den första punkten vid behandling av 

ärenden i kommunfullmäktige. 

Läs mer 

http://skl.se/download/18.47f265d5147af9ff17868398/1408723687055/SKL-om-mutor-

jav.pdf 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 282   Dnr: KS.2020.0482 

 

Revidering av Finspångs kommuns internationella strategi 

Beskrivning av ärendet 
2017-09-20 antog kommunfullmäktige Finspångs kommuns internationella 

strategi med Dnr: KS.2016.0548. 

2019-02-09 lämnade Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, in en 

motion till kommunfullmäktige om att strategin för det internationella arbetet ska 

vidgas och förnyas samt tydligare främja demokratisk delaktighet, involvera 

skolor, föreningar och lokalsamhället/medborgarna. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-19 beslut om att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att revidera kommunens internationella strategi i sin helhet, Dnr: 

KS.2019.0184 

2019-06-19 fattades även beslut kring att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

skapa en policy för representation vid vänortsbesök samt att vänortsutbyten 

återrapporteras till kommunfullmäktige skriftligt med innehåll om besökens 

syfte, genomförande och nytta för Finspångs kommun.  

Vad gäller beslutet att återrapportera till kommunfullmäktige har detta gjorts vid 

de tillfällen som vänortsutbyte har ägt rum sedan dess och kommer att 

upprätthållas framöver.  

Vad gäller policy för representation vid vänortsbesök biläggs dokumentet 

Riktlinjer för representation, mutor och jäv som antogs av kommunfullmäktige 

2019-04-24 med Dnr: KS.2018.0523. 

Angående beslutet att revidera kommunens internationella strategi har 

förvaltningen arbetat fram en reviderad strategi som i ljuset av riktlinjer för 

politiskt fastställda styrdokument kommit att bli ett program. 

I det internationella programmet för Finspångs kommun har det lagts till en 

förhållandevis stor del kring Agenda 2030, hållbarhetsfrågor, möjlighet till 

extern finansiering, skolan, samt de påverkanskanaler som står till buds i 

internationella frågor. Programmet innehåller även delar kring vänortsarbetet och 

det utvecklingsarbetet som både Finspångs kommun och dess vänorter vill 

realisera, framförallt inom skolan.  

Avsnittet kring nätverk och samarbete är uppdaterat samtidigt som 

uppföljningsavsnittet till delar har reviderats.  

Programmet lyfter även fram Finspångs kommun som boendeort och samverkan 

med näringslivet.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att anta Internationellt program för Finspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

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

LSS-boende Sundsvägen 

Sammanfattning 

Finspångs kommun planerar för ett nytt LSS-boende med 12 lägenheter på en tomt 
i anslutning till Sundsvägen. Den bedömda investeringskostnaden är i 
storleksordningen 40–50 Mkr.  

Kommunen planerar ett antal fastighetsinvesteringar de kommande åren vilket 
medför en önskar man genomföra den aktuella upphandlingen som en 
hyresupphandling för att möjliggöra ytterligare investeringar.  

Förvaltningen har sökt stöd i upphandlingsförfarandet genom auktoriserad konsult. 

Förslag på process 

Marknadsundersökning 
Hyresupphandlingar är fortfarande förhållandevis ovanliga. Det innebär att både 
leverantörer, i det här fallet fastighetsbolag och entreprenörer, och beställare är mer 
eller mindre ovana. 

Slutgiltig leverantör kommer att vara ett fastighetsbolag men det kommer också att 
finnas intresse hos entreprenörer för denna form av upphandling. En entreprenör 
kommer dock att behöva liera sig med ett fastighetsbolag för att kunna lämna 
anbud.   

För att få en bild av intresset hos leverantörsmarknaden och få en bättre bild av 
vilka krav som är lämpliga att ställa bör tid läggas på dialog med leverantörer.  
Förslagsvis bjuds 5–6 olika leverantörer in till separata möten med kommunen. Det 
kan vara lämpligt att bjuda in både fastighetsbolag och entreprenörer.  

Det råder en missuppfattning hos många myndigheter att möten med leverantörer 
skulle vara tveksamma ur ett likabehandlingsperspektiv. Detta är enligt vår 
upphandlings expertis felaktigt. Även Upphandlingsmyndigheten rekommenderar 
denna typ av dialoger.  

Erfarenhetsmässigt bidrar även denna typ av dialoger till att skapa intresse för 
upphandlingen och bidrar till att öka antal anbud. Dialogen blir därmed också en 
marknadsföring av upphandlingen. 
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Förhandlat förfarande   
Kort uttryckt får förhandlat förfarande användas om den upphandlande 
myndighetens behov inte kan tillgodoses av en standardlösning. Det är ställt utom 
allt tvivel att den aktuella upphandlingen får och bör genomföras med förhandlat 
förfarande.  
Förhandlat förfarande är ett två-stegsförfarande där beställaren i det första steget 
annonserar en inbjudan att lämna anbud. När ansökningarna inkommit görs en 
selektering och endast de utvalda leverantörerna får sedan i nästa steg lämna anbud. 

Selektering av anbudssökanden 
Det första steget syftar till att välja ut, selektera, de anbudssökande som i nästa steg 
ska få lämna anbud. Som i alla upphandlingar för att överhuvudtaget kunna bli 
godkänd så ställs grundläggande kvalificeringskrav. Kvalificeringskraven innebär att 
anbudsökande ska ha ekonomisk stabilitet, inte ha skulder till kronofogden etc. och 
kunna uppvisa erfarenhet av det som upphandlas.  
 
Det viktigaste är dock att ta fram selekteringskriterier. Målet med selekteringen är 
att välja ut de anbudssökande leverantörer som får gå vidare till steg 2.  
 
För att ta fram selekteringskriterierna kan det vara lämpligt att genomföra en enkel 
workshop eller liknande. Förenklat innebär selekteringen att exempelvis de 
anbudssökande som förvaltat flest LSS-boenden kommer på första plats, den som 
förvaltar näst flest kommer på andra plats osv. I inbjudan så ska det vara angivet 
hur många som kommunen har för avsikt att i nästa steg få lämna anbud.  
Erfarenhetsmässigt så är 5 ett lämpligt antal. Det är tillräckligt få för att 
anbudssökanden ska tycka att det är värt att lägga ner arbete på ett kvalitativt bra 
anbud och tillräckligt många även om en eller flera selekterade leverantörer i det 
nästa steget väljer att inte lämna anbud. 

Utvärderingskriterier i steg 2     
Oavsett hur långt kommunen har kommit i sitt arbete med att ta fram 
kravspecifikation så bör kraven utformas som funktionskrav där anbudsgivaren får 
komma med lösningar på hur funktionen ska uppnås. Utvärdering av funktionskrav 
innebär att beställaren bedömer lösningarna och betygsätter dessa. 
  
Tänkbara kriterier är exempelvis estetisk utformning. Mervärden kopplade till 
verksamheten samt naturligtvis priset, i detta fall hyran.  
 
Priset ska dock inte vara det enda utvärderingskriteriet, för då finns det inget att 
förhandla om annat är att pruta på priset. Upphandlingar där endast priset 
utvärderas lockar inte seriösa leverantörer som levererar kvalitet. 

113



   
Fredrik Björkman 

2020-05-12  3 (5)  

Dnr KS.2020.0556  

  

 

 

Förhandlingar 
Förhandlingar inom ramen för förhandlat förfarande syftar inte i första hand till att 
pressa priser. Prisförhandlingar kan mycket väl vara en del av en förhandling men 
det främsta syftet är att anpassa anbuden så att det passar så bra som möjligt för de 
behov som upphandlingen ska fylla. Exempel på en sådan förhandling kan vara att 
beställaren bedömer att anbudsgivarens planlösning inte är helt optimal och ber då 
anbudsgivaren att inkomma med ett reviderat förslag.  
 
Det reviderade förslaget kanske innebär en fördyring men det gör istället att det 
kvalitativa betyget höjs varför anbudets jämförelsetal ändå blir bättre. 
Förhandlingarna innebär också att beställaren kan påverka utformningen i stor 
utsträckning. Den påverkan sker innan kontrakt har tecknats och det innebär att 
konkurrenstrycket fortfarande finns kvar vilket innebär att förändringar under 
förhandling sannolikt blir mindre kostsamma än om de tas som ÄTA-arbeten efter 
att kontrakt tecknats.  

Förhandlat förfarande och överprövningar  
Det finns ingenting som talar för att risken för överprövningar skulle öka på grund 
av att förhandlat förfarande används. Det är snarare tvärtom. I och med att 
beställare och leverantörer kan diskutera innehållet i förfrågningsunderlaget kan 
missförstånd undvikas. Dialogen innebär också en större förståelse mellan 
anbudsgivare och beställare. Vilket minimerar riskerna. 

Hyrestid  
De flesta hyresupphandlingar har en kontraktstid på 15–25 år. Ur ett 
leverantörsperspektiv är att ju längre hyrestider att föredra vilket leder till lägre hyra. 
I tidigare kontakter med leverantörer framgår att det skiljer i storleksordningen 8–10 
% i hyra mellan ett 10-årigt respektive 20-årigt hyresavtal. Ett långt hyresavtal 
innebär mindre risker för en leverantör och gör det mer attraktivt att lämna anbud. 

Undvik återköpsklausuler     
Utifrån ett leverantörsperspektiv finns det inga fördelar med en återköpsklausul. En 
leverantör vill ha långsiktiga avtal och det normala är att när den ursprungliga 
hyrestiden löpt ut så förlänger man avtalet. Återköpsklausuler är osäkerhetsfaktorer 
som gör det mindre attraktivt att lämna anbud. Om återköpsklausulen innebär att 
man kan återköpa bara efter några år så kan det bli helt ointressant för vissa. I det 
fall kommunen ändå skulle var orolig över att inte ha tillräcklig kontroll över 
fastigheten, finns möjligheten att avtala om en förköpsrätt. Då leverantören har för 
avsikt att sälja fastigheten, har kommunen rätt att utnyttja sin förköpsrätt om de 
finner den presumtive köparen vara en olämplig aktör. 

Köp av marken ska ingå i upphandlingen 
I en hyresupphandling är det leverantören som finansierar projektet. Leverantören 
behöver i normalfallet belåna tomten som en del av finansieringen. En arrenderad 
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tomt kan inte belånas. Av den anledningen så bör köp av marken vara en del av 
upphandlingen.  
 

Tidplan  
Upphandlingar är tidsödande och det främsta skälet är att svårigheten att samla 
kompetens och beslutsfattare till möten. En avgörande faktor för att kunna hålla 
tidplaner är att redan från början planera in möten avseende framtagande av 
förfrågningsunderlag, förhandling och utvärdering.  
Under förutsättning att mötesplaneringen fungerar kan nedanstående översiktliga 
tidplan vara rimlig: 
 
Aktivitet Tidsåtgång   Kommentar 

Projektupptstart 

 

 

  

 

1–2 veckor  

Marknadsundersökning

 

  

2–3 veckor  

Framtagande av 

anbudsansökan 

 

  

2–3 veckor  

Ansökningstid  

 

  

 

30 dagar  30 dagars ansökningstid är 

minimitid enl. LOU 

Arbete med selektering

 

  

 

1–2 veckor  

Framtagande av 

förfrågningsunderlag 

2–4 veckor Detta arbete kan utföras 

parallellt under 

ansökningstiden så det 

innebär i praktiken att 6 

veckor kan användas till att 
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ta fram förfrågningsunderlag. 

Anbudstid  

 

   

 

8 veckor Enligt LOU räcker det med 

25 dagar men för att få bra 

anbud bör tiden förlängas till 

minst 2 månader 

Förhandlingar och 

utvärdering 

3–6 veckor Angiven tid är naturligtvis 

kraftigt beroende på antalet 

anbudsgivare.  

Slutligt val av leverantör 1 vecka   

Avtalsspärr  1 vecka 10 kalenderdagar 

Total tid  25 - 34 veckor (6–8 

månader) 

 

 
 
 

Förslag till beslut 

1. Att uppdra till förvaltningen att genomföra en hyresupphandling 

avseende LSS boende Sundsvägen 

2. Att finansiering av hyresupphandlingen sker inom sektor 

Samhällsbyggnad 

3. Att driftkostnad och hyra belastas sektor Social omsorg 

4. Att ärendet omedelbart justeras   
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 79 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 316   Dnr: KS.2020.0556 

 

LSS-boende Sundsvägen 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun planerar för ett nytt LSS-boende med 12 lägenheter på en 

tomt i anslutning till Sundsvägen. Den bedömda investeringskostnaden är i 

storleksordningen 40–50 Mkr.  

 

Kommunen planerar ett antal fastighetsinvesteringar de kommande åren vilket 

medför en önskar man genomföra den aktuella upphandlingen som en 

hyresupphandling för att möjliggöra ytterligare investeringar.  

 

Förvaltningen har sökt stöd i upphandlingsförfarandet genom auktoriserad 

konsult. 

 

Förslag på process 

Marknadsundersökning 

Hyresupphandlingar är fortfarande förhållandevis ovanliga. Det innebär att både 

leverantörer, i det här fallet fastighetsbolag och entreprenörer, och beställare är 

mer eller mindre ovana. 

 

Slutgiltig leverantör kommer att vara ett fastighetsbolag men det kommer också 

att finnas intresse hos entreprenörer för denna form av upphandling. En 

entreprenör kommer dock att behöva liera sig med ett fastighetsbolag för att 

kunna lämna anbud.   

 

För att få en bild av intresset hos leverantörsmarknaden och få en bättre bild av 

vilka krav som är lämpliga att ställa bör tid läggas på dialog med leverantörer.  

Förslagsvis bjuds 5–6 olika leverantörer in till separata möten med kommunen. 

Det kan vara lämpligt att bjuda in både fastighetsbolag och entreprenörer.  

 

Det råder en missuppfattning hos många myndigheter att möten med leverantörer 

skulle vara tveksamma ur ett likabehandlingsperspektiv. Detta är enligt vår 

upphandlings expertis felaktigt. Även Upphandlingsmyndigheten 

rekommenderar denna typ av dialoger.  

 

Erfarenhetsmässigt bidrar även denna typ av dialoger till att skapa intresse för 

upphandlingen och bidrar till att öka antal anbud. Dialogen blir därmed också en 

marknadsföring av upphandlingen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förhandlat förfarande   

Kort uttryckt får förhandlat förfarande användas om den upphandlande 

myndighetens behov inte kan tillgodoses av en standardlösning. Det är ställt 

utom allt tvivel att den aktuella upphandlingen får och bör genomföras med 

förhandlat förfarande.  

Förhandlat förfarande är ett två-stegsförfarande där beställaren i det första steget 

annonserar en inbjudan att lämna anbud. När ansökningarna inkommit görs en 

selektering och endast de utvalda leverantörerna får sedan i nästa steg lämna 

anbud. 

Selektering av anbudssökanden 

Det första steget syftar till att välja ut, selektera, de anbudssökande som i nästa 

steg ska få lämna anbud. Som i alla upphandlingar för att överhuvudtaget kunna 

bli godkänd så ställs grundläggande kvalificeringskrav. Kvalificeringskraven 

innebär att anbudsökande ska ha ekonomisk stabilitet, inte ha skulder till 

kronofogden etc. och kunna uppvisa erfarenhet av det som upphandlas.  

 

Det viktigaste är dock att ta fram selekteringskriterier. Målet med selekteringen 

är att välja ut de anbudssökande leverantörer som får gå vidare till steg 2.  

 

För att ta fram selekteringskriterierna kan det vara lämpligt att genomföra en 

enkel workshop eller liknande. Förenklat innebär selekteringen att exempelvis de 

anbudssökande som förvaltat flest LSS-boenden kommer på första plats, den 

som förvaltar näst flest kommer på andra plats osv. I inbjudan så ska det vara 

angivet hur många som kommunen har för avsikt att i nästa steg få lämna anbud.  

Erfarenhetsmässigt så är 5 ett lämpligt antal. Det är tillräckligt få för att 

anbudssökanden ska tycka att det är värt att lägga ner arbete på ett kvalitativt bra 

anbud och tillräckligt många även om en eller flera selekterade leverantörer i det 

nästa steget väljer att inte lämna anbud. 

Utvärderingskriterier i steg 2     

Oavsett hur långt kommunen har kommit i sitt arbete med att ta fram 

kravspecifikation så bör kraven utformas som funktionskrav där anbudsgivaren 

får komma med lösningar på hur funktionen ska uppnås. Utvärdering av 

funktionskrav innebär att beställaren bedömer lösningarna och betygsätter dessa. 

  

Tänkbara kriterier är exempelvis estetisk utformning. Mervärden kopplade till 

verksamheten samt naturligtvis priset, i detta fall hyran.  

 

Priset ska dock inte vara det enda utvärderingskriteriet, för då finns det inget att 

förhandla om annat är att pruta på priset. Upphandlingar där endast priset 

utvärderas lockar inte seriösa leverantörer som levererar kvalitet. 
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Förhandlingar 

Förhandlingar inom ramen för förhandlat förfarande syftar inte i första hand till 

att pressa priser. Prisförhandlingar kan mycket väl vara en del av en förhandling 

men det främsta syftet är att anpassa anbuden så att det passar så bra som möjligt 

för de behov som upphandlingen ska fylla. Exempel på en sådan förhandling kan 

vara att beställaren bedömer att anbudsgivarens planlösning inte är helt optimal 

och ber då anbudsgivaren att inkomma med ett reviderat förslag.  

 

Det reviderade förslaget kanske innebär en fördyring men det gör istället att det 

kvalitativa betyget höjs varför anbudets jämförelsetal ändå blir bättre. 

Förhandlingarna innebär också att beställaren kan påverka utformningen i stor 

utsträckning. Den påverkan sker innan kontrakt har tecknats och det innebär att 

konkurrenstrycket fortfarande finns kvar vilket innebär att förändringar under 

förhandling sannolikt blir mindre kostsamma än om de tas som ÄTA-arbeten 

efter att kontrakt tecknats.  

Förhandlat förfarande och överprövningar  

Det finns ingenting som talar för att risken för överprövningar skulle öka på 

grund av att förhandlat förfarande används. Det är snarare tvärtom. I och med att 

beställare och leverantörer kan diskutera innehållet i förfrågningsunderlaget kan 

missförstånd undvikas. Dialogen innebär också en större förståelse mellan 

anbudsgivare och beställare. Vilket minimerar riskerna. 

Hyrestid  

De flesta hyresupphandlingar har en kontraktstid på 15–25 år. Ur ett 

leverantörsperspektiv är att ju längre hyrestider att föredra vilket leder till lägre 

hyra. I tidigare kontakter med leverantörer framgår att det skiljer i 

storleksordningen 8–10 % i hyra mellan ett 10-årigt respektive 20-årigt 

hyresavtal. Ett långt hyresavtal innebär mindre risker för en leverantör och gör 

det mer attraktivt att lämna anbud. 

Undvik återköpsklausuler     

Utifrån ett leverantörsperspektiv finns det inga fördelar med en återköpsklausul. 

En leverantör vill ha långsiktiga avtal och det normala är att när den ursprungliga 

hyrestiden löpt ut så förlänger man avtalet. Återköpsklausuler är 

osäkerhetsfaktorer som gör det mindre attraktivt att lämna anbud. Om 

återköpsklausulen innebär att man kan återköpa bara efter några år så kan det bli 

helt ointressant för vissa. I det fall kommunen ändå skulle var orolig över att inte 

ha tillräcklig kontroll över fastigheten, finns möjligheten att avtala om en 

förköpsrätt. Då leverantören har för avsikt att sälja fastigheten, har kommunen 

rätt att utnyttja sin förköpsrätt om de finner den presumtive köparen vara en 

olämplig aktör. 
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Köp av marken ska ingå i upphandlingen 

I en hyresupphandling är det leverantören som finansierar projektet. 

Leverantören behöver i normalfallet belåna tomten som en del av finansieringen. 

En arrenderad tomt kan inte belånas. Av den anledningen så bör köp av marken 

vara en del av upphandlingen.  

Tidplan  

Upphandlingar är tidsödande och det främsta skälet är att svårigheten att samla 

kompetens och beslutsfattare till möten. En avgörande faktor för att kunna hålla 

tidplaner är att redan från början planera in möten avseende framtagande av 

förfrågningsunderlag, förhandling och utvärdering.  

Under förutsättning att mötesplaneringen fungerar kan nedanstående översiktliga 

tidplan vara rimlig: 

 
Aktivitet Tidsåtgång   Kommentar 

Projektupptstart  1–2 veckor  

Marknadsundersökning 2–3 veckor  

Framtagande av 

anbudsansökan  

2–3 veckor  

Ansökningstid  30 dagar  30 dagars ansökningstid är 

minimitid enl. LOU 

Arbete med selektering 1–2 veckor  

Framtagande av 

förfrågningsunderlag 

2–4 veckor Detta arbete kan utföras 

parallellt under 

ansökningstiden så det 

innebär i praktiken att 6 

veckor kan användas till att 

ta fram 

förfrågningsunderlag. 

Anbudstid  

  

8 veckor Enligt LOU räcker det med 

25 dagar men för att få bra 

anbud bör tiden förlängas 

till minst 2 månader 

Förhandlingar och 

utvärdering 

3–6 veckor Angiven tid är naturligtvis 

kraftigt beroende på antalet 

anbudsgivare.  

120



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 83 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Slutligt val av leverantör 1 vecka   

Avtalsspärr  1 vecka 10 kalenderdagar 

Total tid  25 - 34 veckor (6–8 

månader) 

 

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar en ändring med följande att-satser: 

- Att uppdra till förvaltningen att igångsätta en så kallad hyresupphandling 

avseende LSS-boende Sundsvägen fram till och med punkten 

Förhandlingar och utvärdering. 

- Att förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen, presenterar de olika 

inkomna anbuden med ekonomiska kalkyler där årshyra samt 

driftkostnader på årsbasis redovisas, som sedan ligger till grund för 

slutgiltigt beslut att fullfölja hyresupphandlingen. 

Motiveringen till yrkandet är att Sverigedemokraterna önskar att ett tydligare 

ekonomiskt underlag presenteras där hyra och driftkostnader redovisas. 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande på bifall eller avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag på bifall eller avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag. 

 

Ordföranden konstaterar dock att förvaltningens förslag om omedelbar justering 

ej bifalles, utan justering sker samma tidpunkt som protokollet i sin helhet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att uppdra till förvaltningen att genomföra en hyresupphandling 

avseende LSS boende Sundsvägen 

2. Att finansiering av hyresupphandlingen sker inom sektor 

Samhällsbyggnad 

3. Att driftkostnad och hyra belastas sektor Social omsorg 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen 

Köp av fastigheten Finspång Lotorp 3:26 

Sammanfattning 
Lotorps stugby finns på fastigheten Lotorp 3:26. När ägaren av Lotorp 3:26 bestämt 
sig för att avveckla sin verksamhet med stugbyn på fastigheten har olika lösningar 
diskuterats med Finspångs kommun.  

Kommunen ser ett värde i att förvärva fastigheten Lotorp 3:26 och därigenom få en 
möjlighet tillskapa ytterligare stugor på Grosvad genom att flytta stugorna till 
Campingen på Grosvad. Förvärvet av stugorna anses vara ett viktigt steg i 
utvecklingen av Arena Grosvad för att kunna förverkliga områdets externa potential 
som till exempel vid stora arrangemang, läger, cuper med mera. Stugorna kan vid ett 
senare tillfälle överföras till fritidsavdelningen. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har ett strategiskt och centralt läge i Lotorp strax norr om 
Lotorps skola.  

Utifrån denna bakgrund ser kommunen att det är strategiskt att köpa den aktuella 
fastigheten. 

En värdering har tagits fram som underlag för diskussion om pris för fastigheten 
och nu är kommunen och fastighetsägaren överens om ett köpeavtal. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har en areal om 7 077 kvadratmeter. På fastigheten finns 
fyra uthyrningsstugor (4-5 bäddar vardera), förrådsbyggnad, grillkåta och sophus. 
Målsättning är att stugor ska kunna flyttas till kommande säsong efter att 
detaljplanen för Grosvad har vunnit laga kraft. Drift av anläggningen fram till en 
flytt planeras ske med hjälp av lokal föreningsverksamhet. Kostnad för flytt av 
stugor bedöms uppgå till ca 40 000 kr.  

Köpeskillingen uppgår till 2 100 000 kronor till detta kommer stämpelskatt om 
90 000 kr 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna ovan beskrivet köp av fastigheten Lotorp 3:26.

2. Att förvaltningen får i uppdrag att teckna köpekontrakt med

fastighetsägaren till Lotorp 3:26.

3. Att finansiering om 2 190 000 kr sker inom ramen för exploatering för
boende och näringsliv enligt beslut 2019-§ 173, KS.2019.0199.
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4. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från 

kommungemensamma medel för avskrivningar och ränta. 
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2020-§ 317   Dnr: KS.2020.0551 

 

Förvärv Lotorp 3:26 

Beskrivning av ärendet 
Lotorps stugby finns på fastigheten Lotorp 3:26. När ägaren av Lotorp 3:26 

bestämt sig för att avveckla sin verksamhet med stugbyn på fastigheten har olika 

lösningar diskuterats med Finspångs kommun.  

Kommunen ser ett värde i att förvärva fastigheten Lotorp 3:26 och därigenom få 

en möjlighet tillskapa ytterligare stugor på Grosvad genom att flytta stugorna till 

Campingen på Grosvad. Förvärvet av stugorna anses vara ett viktigt steg i 

utvecklingen av Arena Grosvad för att kunna förverkliga områdets externa 

potential som till exempel vid stora arrangemang, läger, cuper med mera. 

Stugorna kan vid ett senare tillfälle överföras till fritidsavdelningen. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har ett strategiskt och centralt läge i Lotorp strax norr 

om Lotorps skola.  

Utifrån denna bakgrund ser kommunen att det är strategiskt att köpa den aktuella 

fastigheten. 

En värdering har tagits fram som underlag för diskussion om pris för fastigheten 

och nu är kommunen och fastighetsägaren överens om ett köpeavtal. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har en areal om 7 077 kvadratmeter. På fastigheten finns 

fyra uthyrningsstugor (4-5 bäddar vardera), förrådsbyggnad, grillkåta och 

sophus. Målsättning är att stugor ska kunna flyttas till kommande säsong efter att 

detaljplanen för Grosvad har vunnit laga kraft. Drift av anläggningen fram till en 

flytt planeras ske med hjälp av lokal föreningsverksamhet. Kostnad för flytt av 

stugor bedöms uppgå till ca 40 000 kr.  

Köpeskillingen uppgår till 2 100 000 kronor, till detta kommer stämpelskatt om 

90 000 kr. 

Yrkande 

Inge Jacobsson (M), med instämmande av Ralph Kronholm (M) avslag till 

förvaltningens förslag till beslut. 

Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Hugo Andersson (C), Torgny Maurer 

och Kai Hallgren (båda SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Inge Jacobssons (M) yrkande om avslag mot Ulrika 

Jeanssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut, och finner 

att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande om att bifalla 

förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna ovan beskrivet köp av fastigheten Lotorp 3:26. 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att teckna köpekontrakt med 

fastighetsägaren till Lotorp 3:26.  

3. Att finansiering om 2 190 000 kr sker inom ramen för exploatering för 

boende och näringsliv enligt beslut 2019-§ 173, KS.2019.0199. 

 

4. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från 

kommungemensamma medel för avskrivningar och ränta. 

 

Reservation 

Inge Jacobsson och Ralph Kronholm (båda M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande. 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen 

Svar på e-förslag hundrastgård i Rejmyre 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Eva Kiusalaas som önskar att en hundrastgård 
anläggs i Rejmyre. E-förslaget har fått över 90 namnunderskrifter och enligt 
förslagsställaren är det många av invånarna i Rejmyre som har sällskaps-, bruks- 
eller jakthundar som ser positivt på förslaget.  

Förslagsställaren beskriver vidare att en lämplig plats för en hundrastgård skulle 
kunna vara ”Dalen” i Rejmyre.  Det är en grönyta i anslutning till Apoteksvägens 
östra sida i höjd med Backgårdsvägen.  

Vid kontakt med Eva Kiusalaas så förklarar förslagsställaren att det finns en buskar 
och träd som kan utgöra del av hundrastgården och att det inte kommer störa andra 
verksamheter som exempelvis Skogsröjet eller Rejmyre marknad. Förslagsställaren 
förklarar även att det finns ett behov bland äldre personer som inte längre har den 
fysiska förmågan att kunna motionera sina hundar, vilket även medför att hundarna 
har svårt att socialisera sig.  

När det gäller den plats som förslagsställaren anger så är den planlagd som allmän 
plats, parkmark. Likt övriga tätorter utanför Finspångs centralort så är inte 
Finspångs kommun generellt inte huvudman för de områden som är planlagda som 
allmän plats utanför centralorten. Huvudman för allmän plats i Rejmyre och det 
föreslagna området är Rejmyre vägsamfällighet. Det innebär att det är Rejmyre 
vägsamfällighet som förvaltar och sköter såväl körvägar som gång- och cykelvägar 
och parkmark i Rejmyre. Dialog kring anläggande av en eventuell hundrastgård bör 
därmed föras med vägsamfälligheten.  

Utifrån andra medborgarförslag som inkommit till kommunen rörande 
hundrastgårdar i Finspångs centralort så har kommunen beslutat att på prov anlägga 
en hundpark i anslutning till Grosvadsområdet. Hundparken beräknas vara 
färdigställd till hösten och tillsyn av den sker i samarbete med en förening/nätverk. 
Efter att den har tagits i drift kommer en utvärdering ske innan eventuella ytterligare 
anläggningar kan komma till stånd. 

Med anledning av att Finspångs kommun inte är huvudman för allmän plats i 
Rejmyre så ses det inte möjligt utifrån det inkomna e-förslaget att kommunen 
tillskapar en hundrastgård i Rejmyre. Förslagsställaren uppmanas att ta kontakt med 
Rejmyre vägsamfällighet för fortsatt eventuell beredning av förslaget och dialog 
med kommunen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå e-förslaget om hundrastgård i Rejmyre 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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2020-§ 319   Dnr: KS.2019.1228 

 

Svar på e-förslag hundrastgård i Rejmyre 

Beskrivning av ärendet 

Ett e-förslag har inkommit där förslagsställaren önskar att en hundrastgård 

anläggs i Rejmyre. E-förslaget har fått över 90 namnunderskrifter och enligt 

förslagsställaren är det många av invånarna i Rejmyre som har sällskaps-, bruks- 

eller jakthundar som ser positivt på förslaget.  

Förslagsställaren beskriver vidare att en lämplig plats för en hundrastgård skulle 

kunna vara ”Dalen” i Rejmyre.  Det är en grönyta i anslutning till Apoteksvägens 

östra sida i höjd med Backgårdsvägen.  

Vid kontakt med förslagsställaren så förklarar förslagsställaren att det finns en 

buskar och träd som kan utgöra del av hundrastgården och att det inte kommer 

störa andra verksamheter som exempelvis Skogsröjet eller Rejmyre marknad. 

Förslagsställaren förklarar även att det finns ett behov bland äldre personer som 

inte längre har den fysiska förmågan att kunna motionera sina hundar, vilket 

även medför att hundarna har svårt att socialisera sig.  

När det gäller den plats som förslagsställaren anger så är den planlagd som 

allmän plats, parkmark. Likt övriga tätorter utanför Finspångs centralort så är 

inte Finspångs kommun generellt inte huvudman för de områden som är 

planlagda som allmän plats utanför centralorten. Huvudman för allmän plats i 

Rejmyre och det föreslagna området är Rejmyre vägsamfällighet. Det innebär att 

det är Rejmyre vägsamfällighet som förvaltar och sköter såväl körvägar som 

gång- och cykelvägar och parkmark i Rejmyre. Dialog kring anläggande av en 

eventuell hundrastgård bör därmed föras med vägsamfälligheten.  

Utifrån andra medborgarförslag som inkommit till kommunen rörande 

hundrastgårdar i Finspångs centralort så har kommunen beslutat att på prov 

anlägga en hundpark i anslutning till Grosvadsområdet. Hundparken beräknas 

vara färdigställd till hösten och tillsyn av den sker i samarbete med en 

förening/nätverk. Efter att den har tagits i drift kommer en utvärdering ske innan 

eventuella ytterligare anläggningar kan komma till stånd. 

Med anledning av att Finspångs kommun inte är huvudman för allmän plats i 

Rejmyre så ses det inte möjligt utifrån det inkomna e-förslaget att kommunen 

tillskapar en hundrastgård i Rejmyre. Förslagsställaren uppmanas att ta kontakt 

med Rejmyre vägsamfällighet för fortsatt eventuell beredning av förslaget och 

dialog med kommunen. 

Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå e-förslaget om hundrastgård i Rejmyre 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 

 

130



Hundrastgård i Rejmyre 

Sammanfattning 

Hundägarna i Rejmyre önskar en hundrastgård i Rejmyre. 

Beskrivning 

Rejmyre 11 maj 2019 
Hundrastgård i Rejmyre 
 
Jag / Vi har varit i kontakt med er digitalt och uppmanats att samla 30 namnunderskrifter för att detta 
ska tas upp i kommunalnämnden. Det har snabbt blivit över det tredubbla antalet namnunderskrifter 
(98), så behovet är stort och stöds av Rejmyres innevånare. 
 
Rejmyre samhälle är en levande och aktiv ort med faciliteter som affär, distriktsvård, äldreomsorg, 

förskola, skola osv. I samhället finns människor i alla åldrar och med olika behov. 
 
Många av oss har sällskaps-, bruks-, eller jakthundar, vilket säkerligen kan stödjas av att hunden är 
människans bästa vän. Man skulle också kunna vända på det ”att låta människan vara hundens bästa 
vän” 
 
De flesta hundar i Rejmyre har inte möjligheten att ”fritt” kunna röra sig med andra hundar, att 
rangordna sig, som är ett naturligt sätt att vara för en hund. Detta är en konsekvens av det koppeltvång 
som finns i vårt samhälle. 
 
Jag menar inte med detta att hundar ska släppas lösa i ett samhälle med trafik i alla dess former (bil, 

moped, cykel, promenad osv), detta skulle med stor sannolikhet innebära ett riktigt kaos. Däremot ett… 
 
…förslag, en hundrastgård skulle vara en lösning. Vi har funnit en plats kallad ”Dalen” enligt Rejmyras 
adresskarta från 1975, som kunde vara lämplig. Vi har tänkt oss den nedre delen som inte hindrar P-
platser till aktiviteter som ”Rejmyre marken” eller ”Skogsröjet”. 
 
Bifogad ”skannad” lista med namnunderskrifter och en bild på den föreslagna platsen för hundrastgården 
 
Ser framemot en fortsatt dialog med er 

Onlineunderskrifter 
 Nr. Namn Datum Kommentar 

 1 Eva Kiusalaas 2019-05-20  

 

2 Mimmi Pettersson 2019-05-20  

 

3 Linda Maasing 2019-05-20  

 

4 Zandra Dahlberg 2019-05-20  

 

5 Jesper Heiskanen 2019-05-20  

 

6 Cissi Wärn 2019-05-20  

 

7 Mari Schilling 2019-05-20  

 

8 Ronnie Maxe 2019-05-20  

 

9 Pia Olofsson 2019-05-20  

 

10 Johnny Vinrot 2019-05-20  

 

11 Sofia Eriksson 2019-05-20  

 

12 Jan Eriksson 2019-05-20  

 

13 Karolina Gutsafsson 2019-05-20  

 

14 oläslig noname 2019-05-20  
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15 Inga Wester 2019-05-20  

 

16 Johan noname 2019-05-20  

 

17 Michelle Jönsson 2019-05-20  

 

18 Agneta noname 2019-05-20  

 

19 Eivor Lindström 2019-05-20  

 

20 Inger Lindström 2019-05-20  

 

21 Elin Svanberg 2019-05-20  

 

22 Veronica Hjalmarsson 2019-05-20  

 

23 Emelie Kihlström 2019-05-20  

 

24 Christina G 2019-05-20  

 

25 oläsligt Jenny? 2019-05-20  

 

26 Stefan G 2019-05-20  

 

27 Elin Karlsson 2019-05-20  

 

28 Birgitta Johansson 2019-05-20  

 

29 Joacim Wall 2019-05-20  

 

30 Jan-Inge Wall 2019-05-20  

 

31 Eija Natjussi 2019-05-20  

 

32 Melker Bergström 2019-05-20  

 

33 Fredrik H 2019-05-20  

 

34 Anna Karlberg 2019-05-20  

 

35 Bert Ottosson 2019-05-20  

 

36 Lotta Wall 2019-05-20  

 

37 Jennie noname 2019-05-20  

 

38 Ulla Hallberg 2019-05-20  

 

39 oläsligt noname 2019-05-20  

 

40 oläsligt noname 2019-05-20  

 

41 oläsligt noname 2019-05-20  

 

42 oläsligt noname 2019-05-20  

 

43 Anna Källman 2019-05-20  

 

44 Maggan Oldestam 2019-05-20  

 

45 Alexander Näppi 2019-05-20  

 

46 Maud Engström 2019-05-20  

 

47 Maria noname 2019-05-20  

 

48 Pelle Larsson 2019-05-20  

 

49 Maria W 2019-05-20  

 

50 S Karlsson 2019-05-20  

 

51 Maria Karlsson 2019-05-20  

 

52 Jonas B 2019-05-20  

 

53 Lena Holm 2019-05-20  

 

54 Jörgen Skagerström 2019-05-20  

 

55 Anton Hietala 2019-05-20  
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56 Sabina Creutz 2019-05-20  

 

57 Margareta Nyrén 2019-05-20  

 

58 Eva noname 2019-05-20  

 

59 oläsligt noname 2019-05-20  

 

60 Gunnel noname 2019-05-20  

 

61 Inger Frisk 2019-05-20  

 

62 Lennart noname 2019-05-20  

 

63 Ågemyr noname 2019-05-20  

 

64 Susanne Sjöholm 2019-05-20  

 

65 Jeanette Petersson 2019-05-20  

 

66 Annette noname 2019-05-20  

 

67 Micke W 2019-05-20  

 

68 oläsligt noname 2019-05-20  

 

69 Mats Claesson 2019-05-20  

 

70 Anna Samuelsson 2019-05-20  

 

71 Tina Englund 2019-05-20  

 

72 Erika Dolk 2019-05-20  

 

73 Monica Eriksson 2019-05-20  

 

74 Bertil Selling 2019-05-20  

 

75 Linda Selling 2019-05-20  

 

76 Cecilia Rosenberg 2019-05-20  

 

77 Karl Rosenberg 2019-05-20  

 

78 Öhman noname 2019-05-20  

 

79 Kristin noname 2019-05-20  

 

80 Göran Joelsson 2019-05-20  

 

81 Sandra Pettersson 2019-05-20  

 

82 Maud Andersson 2019-05-20  

 

83 Sannah Engman 2019-05-20  

 

84 Markus Frank 2019-05-20  

 

85 Anna Larsson 2019-05-20  

 

86 Eva Basil 2019-05-20  

 

87 Stefan Rehn 2019-05-20  

 

88 Siv M 2019-05-20  

 

89 Pia W 2019-05-20  

 

90 Ingrid Massing 2019-05-20  

 

91 Veronica Gabrielsson 2019-05-20  

 

92 Eva Lindström 2019-05-20  

 

93 Bengt Lindström 2019-05-20  

 

94 oläsligt noname 2019-05-20  

 

95 Familjen M 2019-05-20  

 

96 Elin Vestberg 2019-05-20  
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97 Torulf Claesson 2019-05-20  

 98 Hanna Svanberg 2019-05-20  

 99 Johanna Bergman 2019-07-27  
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Rojyar Khalili 

2020-07-02  1 (1) 

Dnr KS.2020.0388 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

E-förslag barnomsorg i Grytgöl

Beskrivning av ärendet 
Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Dagbarnvårdarhuset, Göl 1:24. 

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och kortsiktiga 
åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen påvisades flera brister bland 
annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen är klassificerad som 
lärarbostad.  

Utifrån en samlad bedömning, underlag från bygg- och miljöenhetens tillsyn, 
personalens anställningsformer och likvärdig utbildning för samtliga barn och elever 
är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 1:24, ska avvecklas för att 
istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av förskola vid närliggande 
områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  

Ett e-förslag har lämnats in till Finspångs kommun där 271 medborgare har skrivit 
under. Förslagsställaren vill behålla den kommunala pedagogiska omsorgen i 
Grytgöl. Förslagsställaren har skrivit följande:  

”Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! Under många år har 
dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk 
natur. De har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark 
gemenskap. En investering från kommunen behövs för att förbättra redan befintliga 
lokaler där den pedagogiska omsorgen bedrivs med perfekt läge centralt i Grytgöl 
intill skolan. Samarbetet mellan barnomsorgen och skolan löser på ett tryggt och 
kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten tidig morgon och sena kvällar för 
skolbarnen i Grytgöl. Att bevara den pedagogiska omsorgen gynnar inte bara 
barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, Hällestad och 
Sonstorp som då inte behöver konkurrera om barnomsorgsplatserna, en viktig del 
eftersom Finspångs kommun uttryckt sin vilja till en levande landsbygd och ökat 
invånarantal i kommunen.” 

Förvaltningen har utrett frågan i ärendet pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr: 
KS.2020-069 och beslut kommer att fattas i kommunstyrelsen. Utifrån detta föreslår 
förvaltningen att anse att e-förslaget behandlas i samma ärende.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

1. Att frågan behandlas inom ramen för pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr.

KS.2020-069.

2. Att anse e-förslaget besvarat.

3. Att delge förslagsställaren beslutet.
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Svar på E-förslag barnomsorg i Grytgöl 

Beskrivning av ärendet 

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Dagbarnvårdarhuset, Göl 1:24.  

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och 

kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen påvisades flera 

brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen är 

klassificerad som lärarbostad.  

Utifrån en samlad bedömning, underlag från bygg- och miljöenhetens tillsyn, 

personalens anställningsformer och likvärdig utbildning för samtliga barn och 

elever är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 1:24, ska 

avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av förskola 

vid närliggande områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  

Ett e-förslag har lämnats in till Finspångs kommun där 271 medborgare har 

skrivit under. Förslagsställaren vill behålla den kommunala pedagogiska 

omsorgen i Grytgöl. Förslagsställaren har skrivit följande:  

”Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! Under många år har 

dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk 

natur. De har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark 

gemenskap. En investering från kommunen behövs för att förbättra redan 

befintliga lokaler där den pedagogiska omsorgen bedrivs med perfekt läge 

centralt i Grytgöl intill skolan. Samarbetet mellan barnomsorgen och skolan löser 

på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten tidig morgon och 

sena kvällar för skolbarnen i Grytgöl. Att bevara den pedagogiska omsorgen 

gynnar inte bara barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i 

Ljusfallshammar, Hällestad och Sonstorp som då inte behöver konkurrera om 

barnomsorgsplatserna, en viktig del eftersom Finspångs kommun uttryckt sin 

vilja till en levande landsbygd och ökat invånarantal i kommunen.” 

Förvaltningen har utrett frågan i ärendet pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr: 

KS.2020-069 och beslut kommer att fattas i kommunstyrelsen. Utifrån detta 

föreslår förvaltningen att anse att e-förslaget behandlas i samma ärende.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

1. Att frågan behandlas inom ramen för pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr. 

KS.2020-069. 

2. Att anse e-förslaget besvarat. 

3. Att delge förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
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e-förslag Barnomsorgsbehov på landsbygden 

Sammanfattning 

Behåll den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl. 

Beskrivning 

Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! 
Under många år har dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk natur. De har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark 
gemenskap. 
En investering från kommunen behövs för att förbättra redan befintliga lokaler där den pedagogiska omsorgen bedrivs med perfekt läge centralt i Grytgöl intill skolan. 
Samarbetet mellan barnomsorgen och skolan löser på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten tidig morgon och sena kvällar för skolbarnen i Grytgöl. 
Att bevara den pedagogiska omsorgen gynnar inte bara barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, Hällestad och Sonstorp som då inte behöver 
konkurrera om barnomsorgsplatserna, en viktig del eftersom Finspångs kommun uttryckt sin vilja till en levande landsbygd och ökat invånarantal i kommunen. 

Annelie Joelsson 

annelie-joelsson@telia.com 

Onlineunderskrifter 
 Nr. Namn Datum Kommentar 

 1 Annelie Joelsson 
2020-
03-03 

 

 2 Frida Hedberg 
2020-
03-03 

 

 3 Anna Nordgren 
2020-
03-03 

 

 4 Jenny Andersson 
2020-
03-03 

Var med och rädda våran barnomsorg i grytgöl , en väl fungerande verksamhet där barnen är trygga och 
mår bra ! 

 5 
Andreas 

Thyselius 

2020-

03-03 
En självklarhet 

 6 
Mikael 
Lennartsson 

2020-
03-03 

 

 7 jimmy blom 
2020-
03-03 

 

 8 Jessica Eklund 
2020-

03-03 
 

 9 Rickard Joelsson 
2020-
03-03 
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 10 Karin Hasselgren 
2020-
03-03 

 

 11 Tilde Adolfsson 
2020-
03-03 

jag är idag 18 år och jag ser tillbaka på min tid i föräldrahuset i Grytgöl med mycket värme och trygghet. 
jag önskar att mina egna barn ska få gå där när den tiden kommer. 

 12 Tobias Hellqvist 
2020-
03-03 

Bevara landsbygden, 
Tobias Hellqvist 

 13 Petra Hellqvist 
2020-
03-03 

 

 14 Lovisa Malmlöv 
2020-
03-03 

 

 15 jörgen adolfsson 
2020-
03-03 

 

 16 Linda Thyselius 
2020-
03-03 

 

 17 
Jan-Markus 
Furufrid 

2020-
03-03 

Ett väldigt bra och viktigt förslag! 

 18 
Carina 
Pettersson 

2020-
03-03 

 

 19 malin adolfsson 
2020-
03-03 

 

 20 Hanna Karlsson 
2020-
03-03 

 

 21 Anna Holm 
2020-
03-03 

 

 22 Kent Sepic 
2020-
03-03 

 

 23 Bo-Göran Wall 
2020-
03-03 

Ett självklart val för alla små orter i kommunen 

 24 Caroline Esping 
2020-
03-03 

Caroline Esping 

 25 
Therese 
Herrmann 

2020-
03-03 

 

 26 Daniel Widlund 
2020-
03-03 

 

 27 
Nathalie 
Falkenberg 

2020-
03-03 

 

 28 
Helene 
Andersson 

2020-
03-03 

 

 29 Maria Karlsson 
2020-
03-03 
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 30 Nina Bark 
2020-
03-03 

Nina Bark 

 31 Bo Tufvesson 
2020-
03-03 

 

 32 Sara Bäckstedt 
2020-
03-03 

 

 33 Matilda Blomgren 
2020-
03-03 

 

 34 Linnea Greve 
2020-
03-03 

 

 35 Monika Lantz 
2020-
03-03 

En väl fungerande barnomsorg behovs även på landsbyggden 

 36 Marcus Eriksson 
2020-
03-03 

 

 37 
Madeleine 
Sundin 

2020-
03-03 

 

 38 Pernilla Kratz 
2020-
03-03 

 

 39 
Sofia Arnell 
Johansson 

2020-
03-03 

Låt landsbygden få leva och barnen fortsätta gå i den trygga, välfungerande verksamheten i den 
pedagogiska omsorgen i Föräldrahuset. 

 40 Maria Johansson 
2020-
03-03 

 

 41 Per Lundgren 
2020-
03-03 

 

 42 Emma Persson 
2020-
03-03 

 

 43 Sara Widlund 
2020-
03-03 

 

 44 Stefan Hellqvist 
2020-
03-03 

Stefan Hellqvist 

 45 
Anders 
Brangenfeldt 

2020-
03-03 

 

 46 Linnea Påhlssob 
2020-
03-03 

 

 47 
Barbro 
Andersson 

2020-
03-03 

Jag stödjer förslaget 

 48 Henrik Karlsson 
2020-
03-03 

 

 49 Emma Fransson 
2020-
03-03 

Emma fransson 
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 50 
Sanna 
Brangenfeldt 

2020-
03-03 

 

 51 Joakim Hansen 
2020-
03-03 

 

 52 Emelie Epparn 
2020-
03-03 

 

 53 Sofia Friberg 
2020-
03-03 

 

 54 
Rasmus 
Adolfsson 

2020-
03-03 

 

 55 
Michael 
Einarsson 

2020-
03-03 

 

 56 Ellinor Karlsson 
2020-
03-03 

 

 57 Nora Nyander 
2020-
03-03 

 

 58 Adam Karlsson 
2020-
03-03 

 

 59 
David Grönlund 
Andersson 

2020-
03-03 

 

 60 Niclas Goding 
2020-
03-03 

 

 61 
Marianne 
Einarsson 

2020-
03-03 

 

 62 Joakim Svensson 
2020-
03-03 

 

 63 Kirsi Salo 
2020-
03-03 

 

 64 Anna Håkanson 
2020-
03-03 

 

 65 Linus Andwrsson 
2020-
03-03 

 

 66 Fredrik Hurtig 
2020-
03-03 

Självklart ska det finnas valmöjligheter för alla föräldrar oavsett vart i Finspångs kommun man valt att bo. 
Att satsa på barn och landsbygd är för mig självklart. Barnen är vår framtid, en trygg miljö ger dom 

trygghet i livet som dom bär med sig ut i vuxen livet. 

 67 Pia Olsson 
2020-
03-03 

Pia olsson 

 68 Lina Fransson 
2020-
03-03 

Barnomsorgen i Grytgöl behövs, den är proffsig och den bör ni ta vara på istället för att lägga ner. Den är 
betydelsefull för invånarna både som arbetsplats och för barnomsorgen. 
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 69 Linn Laszlo 
2020-
03-03 

 

 70 Jonas Lindberg 
2020-
03-03 

 

 71 Emilie Karlsson 
2020-
03-03 

Emilie Karlsson 

 72 Maria Svensson 
2020-
03-03 

 

 73 Anna Johansson 
2020-
03-03 

 

 74 
Tomas 
Brynolfsson 

2020-
03-03 

 

 75 Marie Jansson 
2020-
03-03 

 

 76 Lisa Olsson 
2020-
03-03 

 

 77 Joakim Nyander 
2020-
03-03 

 

 78 Frida Malmlövt 
2020-
03-03 

 

 79 Jessica Sundén 
2020-
03-03 

 

 80 Mats Jansson 
2020-
03-03 

Landsbygden är också en del kommunen som måste ha se basala resurserna 

 81 Henrik Sundén 
2020-
03-03 

 

 82 Carin Hellqvist 
2020-
03-03 

Carin Hellqvist 

 83 Ann Hellqvist 
2020-
03-03 

 

 84 
Evelina 
Evertsson 

2020-
03-03 

 

 85 Pia Asplind 
2020-
03-03 

 

 86 Anna Pettersson 
2020-
03-03 

Levande landsbygd innefattar i allra högsta grad en fungerande barnomsorg! 

 87 Olof Lundström 
2020-
03-03 

 

 88 
Gustav 
Lundström 

2020-
03-03 
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 89 Julia Pettersson 
2020-
03-03 

 

 90 Marie Lycke 
2020-
03-03 

Marie Lycke 

 91 Ida Majala 
2020-
03-03 

 

 92 Jonas Karlsson 
2020-
03-03 

 

 93 Ulf Thyselius 
2020-
03-03 

 

 94 Camilla Eriksson 
2020-
03-03 

 

 95 
Joakim 
Andersson 

2020-
03-03 

 

 96 Anna Klingstedt 
2020-
03-03 

 

 97 Jessica Thyselius 
2020-
03-03 

 

 98 Anna Vilidu 
2020-
03-03 

 

 99 Emelie Lövstedt 
2020-
03-03 

 

 100 Nadja Jansson 
2020-
03-03 

 

 101 Erik Lundström 
2020-
03-03 

 

 102 Karl Andersson 
2020-
03-03 

 

 103 Sofia Sundkvist 
2020-
03-03 

 

 104 Emil Thollander 
2020-
03-03 

 

 105 
Veronica 
Nicklasson 

2020-
03-03 

En väldigt bra verksamhet som verkligen behövs! 

 106 Fredrik Sundén 
2020-
03-03 

 

 107 Tina Karlsson 
2020-
03-03 

 

 108 Jennifer Karlsson 
2020-
03-03 
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 109 Göran Lundström 
2020-
03-03 

Göran Lundström 

 110 
Therese 
Johansson 

2020-
03-03 

 

 111 Johan Fransson 
2020-
03-03 

 

 112 Anna Persson 
2020-
03-03 

 

 113 
Christoffer 
Davidsson 

2020-
03-03 

Vore tagist om föräldrahuset försvann, ta bara allt onödigt bilåkande det skapar, både för barnen säkerhet 
och miljön, är inte alla som jobbar i eller i närheten av Finspång, tryggheten barnen har i grytgöl med att 
få en lugn och trygg uppväxt i liten och tajt grupp av barn försvinner, fördelen med att lära känna de 

äldre barnen som redan finns på skolan och iom det få en lättare start i skolan när det väl är dags. 

 114 Anneli Thyselius 
2020-
03-03 

 

 115 Johanna Bjurvald 
2020-
03-03 

 

 116 Carl Lihnell 
2020-

03-03 
 

 117 Maria Karlsson 
2020-
03-03 

 

 118 Elin Ytterström 
2020-
03-03 

 

 119 Emma Andersson 
2020-

03-03 
 

 120 Jörgen Mossberg 
2020-
03-03 

 

 121 
Micaela 
Davidsson 

2020-
03-03 

 

 122 Linda Johansson 
2020-

03-03 
 

 123 Anna Furufrid 
2020-
03-03 

Anna Furufrid 

 124 Johan Ericsson 
2020-
03-03 

 

 125 Martin Johansson 
2020-
03-03 

Detta beslut motverkar ytterligare en levande landsbygd. Dessutom kan detta beslut inte ligga i linje med 
vision 3035 

 126 Evelina Karlsson 
2020-
03-03 

Evelina Karlsson 

 127 Timo Huovinen 
2020-
03-03 
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 128 Karin Folkesson 
2020-
03-03 

 

 129 Malena Asplind 
2020-
03-03 

 

 130 
Marianne 
Petersson 

2020-
03-03 

 

 131 Leif Karlsson 
2020-
03-03 

Leif Karlsson 

 132 Emma Wall 
2020-
03-03 

 

 133 Jennifer Rydell 
2020-
03-03 

 

 134 Caroline Jensen 
2020-
03-03 

 

 135 Frida Svensson 
2020-
03-03 

 

 136 Lena Svensson 
2020-
03-03 

 

 137 Dennis Jern 
2020-
03-03 

 

 138 Linda Davidsson 
2020-
03-03 

 

 139 Emma Söderberg 
2020-
03-03 

 

 140 Hanna Persson 
2020-
03-03 

Jag skriver på då jag tycker det är hemskt att vi på landet ska bli lidnande av kommunens besparings 
krav. En fsk som är full och barn står i kö till, hur ska dessa få plats på dom andra yttre fsk? Då blir ju 
nästa grupp av barn på landet undan skuffade och inte får plats där dom annars skulle. Nej detta är 
hemskt rent ut sagt! 

 141 
Carola 

Abrahamsson 

2020-

03-03 
 

 142 Frida Nordetun 
2020-
03-03 

 

 143 
Katharina 
Welander 

2020-
03-03 

 

 144 
Olga 
Mashnovskaya 

2020-
03-03 

 

 145 Petra Westerlund 
2020-
03-03 

 

 146 Maria Bjurgard 
2020-
03-03 
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 147 
Christin 
Adolfsson 

2020-
03-03 

Att vara leka tillsammans som små underlättar övergången till skolan och den nya miljön. Trygghet. 

 148 Ellen Hellqvist 
2020-
03-03 

Barnomsorg på landsbygden 

 149 Linda Svensson 
2020-
03-03 

 

 150 Johan Boström 
2020-
03-03 

 

 151 
Ann-christine 
Karlsson 

2020-
03-03 

 

 152 
Ing-Marie 
Carnestig 

2020-
03-03 

 

 153 Adrian Granath 
2020-
03-04 

 

 154 Lina Hoffren 
2020-
03-04 

 

 155 
Göran 
Gustavsson 

2020-
03-04 

 

 156 Erik Joelsson 
2020-
03-04 

 

 157 
Jenny Påhlsson 
Andersson 

2020-
03-04 

 

 158 Albin Eriksson 
2020-
03-04 

 

 159 
Christoffer 
Danborg 

2020-
03-04 

 

 160 Sanna Salo 
2020-
03-04 

 

 161 
Sirpa Olsson 
Siven 

2020-
03-04 

 

 162 Linda Sahlin 
2020-
03-04 

 

 163 
Fredrik 
Nicklasson 

2020-
03-04 

 

 164 
Sebastian 
Thyselius 

2020-
03-04 

 

 165 Lina Kagevik 
2020-
03-04 

 

 166 Tobias Wåhlin 
2020-
03-04 
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 167 Johan Gustafsson 
2020-
03-04 

 

 168 Kristin Grude 
2020-
03-04 

 

 169 Per Engström 
2020-
03-04 

Vi ska bevara den levande Svenska landsbyggden! 

 170 
Pontus 
Andersson 

2020-
03-04 

 

 171 Charlotte Eklund 
2020-
03-04 

 

 172 Inge Lindberg 
2020-
03-04 

Upplägget är välbekant ,förekommer på alla nivåer i samhället nu. 
Motsätter mej all form av utarmning av landsbygden. 

 173 
Katarina 
Lindberg 

2020-
03-04 

 

 174 Anna Drougge 
2020-
03-04 

 

 175 jörgen carlsson 
2020-
03-04 

Ja givetvis ska vi ha barn omsorg även i Grytgöl !! 

 176 
Christian 
Ytterström 

2020-
03-04 

 

 177 
Christian 
Wetterström 

2020-
03-04 

 

 178 Patrik Lindberg 
2020-
03-04 

Barnomsorgen på landet är nödvändigt. 

 179 Kristina Strand 
2020-
03-04 

 

 180 Emelie Szöcs 
2020-
03-04 

 

 181 Marie Öhlin 
2020-
03-04 

 

 182 Johanna Hagman 
2020-
03-04 

 

 183 
Madelene 
Evertsson 

2020-
03-04 

 

 184 Jessica Larsson 
2020-
03-04 

 

 185 Staffan Filipsson 
2020-
03-04 

Denna pedagogiska verksamhet behövs här ute för att behålla en levande landsbygd. 

 186 Heléne Havana 
2020-
03-04 
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 187 joachim Axelsson 
2020-
03-04 

 

 188 Sara Lindqvister 
2020-
03-04 

 

 189 
Britt-Marie 
Petersson 

2020-
03-04 

Hela kommunen ska leva, inte bara tätorten. Man ska kunna leva och bo på landsbygden. 

 190 Bengt Sundén 
2020-
03-04 

 

 191 Mattias Skogh 
2020-
03-04 

 

 192 
Therese 
Holmberg 

2020-
03-04 

 

 193 Emelie Sandell 
2020-
03-04 

 

 194 Sonja Vallner 
2020-
03-04 

 

 195 Lennart Fransson 
2020-
03-04 

Mona Fransson 
Lennart Fransson 

 196 Kristina Fransson 
2020-
03-04 

Kristina Fransson 

 197 
Fredrik 
pettersson 

2020-
03-04 

 

 198 Louise Gustafson 
2020-
03-04 

 

 199 Per Thyselius 
2020-
03-04 

 

 200 Emil Hellström 
2020-
03-04 

 

 201 Pernilla Eklund 
2020-
03-04 

 

 202 Kajsa Lantz 
2020-
03-04 

 

 203 Caroline Eklund 
2020-
03-04 

 

 204 Evelina Joelsson 
2020-
03-04 

 

 205 Mia Ödman 
2020-
03-04 

 

 206 Elisabet Jern 
2020-
03-04 

Jag reagerar starkt på att ni tänker lägga ner den pedagogiska barnomsorgen i Grytgöl. Det är en 
välfungerande enhet där barnen känner sig trygga och sedda och att skjutsa barnen till olika ställen 
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 Nr. Namn Datum Kommentar 

skapar oro både hos föräldrar och barn. Att ni påstår att det är för att lokalerna inte håller måttet är det 
ingen som tror på! Allt handlar om pengar och det borde finnas andra sätt att spara på.Jag vet också att 
Finspångs kommun har anställt en utvecklingsstrateg och det är väl bra,men varför ska utvecklingen på 
landet backa till förmån för utvecklingen i tätorten ? Vi som bor på landet betalar också skatt ! En känd 
företagsledare sa " Vad får VI för pengarna"?? Vi lansbygdsbor säger detsamma! / Elisabet Jern (bor i 
Grytgöl) 

 207 Bo Jern 
2020-
03-04 

Låt våra barn få behålla tryggheten i den fina pedagogiska barnomsorgen i Grygöl! Spara på annat som 
inte drabbar barn och familjer.Det gör ont i mig när jag tänker på framtiden för dom små!! Hands off!!! 
/Bo Jern 

 208 Jonas Arvidsson 
2020-
03-04 

 

 209 Pelle Ödman 
2020-
03-04 

 

 210 Tomas Lycke 
2020-
03-04 

Tomas Lycke 

 211 Annelie Thyselius 
2020-
03-04 

 

 212 Marie Lundström 
2020-
03-04 

 

 213 Marcus Sjölund 
2020-
03-04 

 

 214 Peter Olsson 
2020-
03-04 

 

 215 Fredrik Kielén 
2020-
03-04 

 

 216 daniel thyselius 
2020-
03-04 

 

 217 Åsa Andersson 
2020-
03-04 

 

 218 Carina Adolfsson 
2020-
03-04 

 

 219 
Anders 
Bygghammar 

2020-
03-04 

 

 220 Patrik Eloff 
2020-

03-04 
 

 221 Fredrik Hörberg 
2020-
03-05 

 

 222 Jenny Sigurd 
2020-
03-05 

 

 223 Daniel Svensson 
2020-

03-05 
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 224 
Christina 
Andersson 

2020-
03-05 

christina andersson 

 225 
Annika Lindwall 
Davidsson 

2020-
03-05 

Annika Lindwall Davidsson 

 226 Jessica Jernberg 
2020-
03-05 

 

 227 Daniel Pettersson 
2020-
03-05 

 

 228 
Jörgen 
Johansson 

2020-
03-05 

 

 229 
Jan-Erik 
Fransson 

2020-
03-05 

Jan-Erik Fransson 

 230 Joanna Olsson 
2020-
03-05 

 

 231 
Eva-Karin 
Hörberg 

2020-
03-05 

 

 232 
Ann-Margret 
Blomquist 

2020-
03-05 

 

 233 
Per-Anders 
Hörberg 

2020-
03-05 

 

 234 Gudrun Karlsson 
2020-
03-05 

 

 235 Dan Pettersson 
2020-
03-05 

 

 236 
Anna-greta 
Lundström 

2020-
03-05 

 

 237 Stefan Hörberg 
2020-
03-05 

 

 238 Anette Holmgren 
2020-
03-05 

 

 239 Sara Wikman 
2020-
03-06 

Givetvis ska barnomsorgen i Grytgöl finnas kvar! 

 240 
Therese Hörberg 
Axelsson 

2020-
03-06 

 

 241 Henrik Axelsson 
2020-
03-06 

 

 242 Bettis Wall 
2020-
03-06 

 

 243 
Susanne 
Henrysson 

2020-
03-06 

 

149



 Nr. Namn Datum Kommentar 

 244 Lars Andersson 
2020-
03-06 

 

 245 
Susanne 
Åkerlund 

2020-
03-06 

Varför slopa en väl fungerande kommunal barnomsorg.Barnen på landsbygden behöver tryggheten och 
närheten till sin blivande skola och sitt hem Mvh Susanne Åkerlund 

 246 
Christopher 
Friberg 

2020-
03-06 

 

 247 Mats Johansson 
2020-
03-06 

 

 248 Agnes Johansson 
2020-
03-06 

 

 249 Maria Mossberg 
2020-
03-06 

 

 250 Pernilla Rydell 
2020-
03-06 

Pernilla Rydell 

 251 
Elisabeth 
Eriksson 

2020-
03-07 

 

 252 Lotti Albinsson 
2020-
03-07 

Självklart behövs barnomsorgen i Grytgöl. 
Har fungerat så bra i så många år. 
Samarbetet med skolan är dessutom väldigt bra för barnen. Det blir inget stort steg att börja skolan när 
barnen känner de större eleverna och även personalen. 
Urdumt beslut!!! 
Vi på landsbygden betalar också skatt, men vad får vi för de pengarna??? 

 253 Jerker Svensson 
2020-
03-07 

 

 254 Julia Svensson 
2020-
03-07 

 

 255 Evelina Svensson 
2020-
03-07 

 

 256 Elin Hellström 
2020-
03-08 

 

 257 Göran Johnsson 
2020-
03-08 

 

 258 Marina Niklasson 
2020-
03-08 

 

 259 Benny Nicklasson 
2020-
03-08 

 

 260 Patrik Nord 
2020-
03-09 

Patrik Nord 

 261 Linda Andersson 
2020-
03-09 
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 262 Conny Marchall 
2020-
03-09 

 

 263 Filip Lavrot 
2020-
03-09 

 

 264 Louise Holmgren 
2020-
03-09 

 

 265 Henrik Hoffrén 
2020-
03-09 

 

 266 Linda Dyverfeldt 
2020-
03-09 

Att ta bort en verksamhet där barn och föräldrar stortrivs och alltid har långa köer utan att erbjuda andra 
alternativ är så sorgligt. 
Värna om landsbygden gör man inte genom att låta familjer köra till Finspång för att få barnomsorg. 

Barnen missar då också gemenskapen med andra barn som bor i närområdet. 
Satsa på barnomsorgen på landet! 

 267 Ida Johansson 
2020-
03-10 

 

 268 Emelie Dacke 
2020-
03-10 

 

 269 Anders Eriksson 
2020-
03-12 

Finspångs kommun har i stora ordalag sagt att man ska vara 30000 invånare om några år. Samtidigt ser 
man hur man försämrar för barnfamiljer i både Grytgöl och i Ekedahl, tror man då att unga familjer lockas 
till kommunen. Finns det andra ställen att bosätta sig på?? Så vitt jag vet är det inte något överskott på 
direkt byggbara platser utan det planeras enbart. Sätt fart som man till exempel gjort i Mjölby, ort i 
jämförbar storlek, där kommunen bara växer eftersom unga familjer bygger o flyttar dit, se och lär. Ett 
exempel bara, två höginkomsttagare på väg till Finspång hörde sig för hos kommunen om byggbara 
tomter, fanns inga, i Svärtinge fanns omgående plats att bygga varför man bosatte sig där. Deras 
samlade skatteintäkt hade sannolikt räckt både till förskola i Grytgöl och fritis i Ekesjö. 
Vet inte heller vad tystnaden från ledande politiker betyder i fallet med Grytgöl, är ni helt i händerna på 
tjänstemännen eller vad är det ni vill. Tänk om och gör rätt så att Finspång blir en trivsam kommun, inte 
bara i centralorten. Ekonomin går nog att kunna lösa på något sätt, folk som vill bo här generar ju 
skatteintäkter. 

 270 
Yvonne 
Gustavsson 

2020-
03-13 

Hela Sverige ska leva. Alla ska inte behöva bo i städer för att få God service 

 271 Carola Hedlund 
2020-
03-13 
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Anders Pantzar 

2020-06-23  1 (2) 

Dnr KS.2020.0691 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Pedagogisk omsorg i Grytgöl, Göl 1:24 

Beskrivning av ärendet 
Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Göl 1:24 även kallad 
dagbarnvårdarhuset. I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört 
inspektioner och kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen 
påvisades flera brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att 
lokalen är klassificerad som lärarbostad. Bygg och miljöenheten beskriver att: 

 lokalen inte är ändamålsenlig

 inne- och ute-miljön är inte tillgänglig

 arbetsmiljön är inte optimal för varken barn eller personal

 ventilationen är inte tillräcklig och

 hygienutrymmen saknas.

Kvalitativa skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola  
Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. 
I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal som bedrivs undervisning och 
utbildning.  

Enligt skollagen  25 kapitlet 2 § ska kommunen sträva efter att i stället för förskola 
eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare 
önskar det.  

Nyttjanderättsavtal 
Finspångs kommun och Grytgöls framtidsförening slöt ett avtal 1999 om att 
föreningen skulle hyra Göl för föreningsverksamhet och dåvarande sektor barn och 
utbildning skulle ansvarar för barnomsorgen. Skriftligt avtal saknas gällande detta.  
För att uppfylla aktuella myndighetskrav genomfördes ett försök till att formalisera 
ärendet genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan Finspångs kommun och 
Grytgöls framtidsförening, ( bilaga 1) avtalet går ut på att föreningen avgiftsfritt 
nyttjar lokalen men svarar för inre underhåll samt svarar för myndighetskrav. 
Finspångs kommun ansvarar som tidigare för den pedagogiska verksamheten. 
Under 2017 aktualiserades ärendet igen då nya myndighetskrav ställdes på 
verksamheten. Parterna menar att nyttjanderättsavtalet sades upp då- dock saknas 
en skriftlig uppsägning. Detta innebär formellt att nyttjanderättsavtalet gäller fram 
tills 20210731.  
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Anders Pantzar 

2020-06-23  2 (2)  

Dnr KS.2020.0691  

  

 

 

Förvaltningens förslag 
Utifrån den samlade bedömningen, underlag från bygg- och miljöenhetens tillsyn, 
personalens anställningsformer, likvärdig utbildning för samtliga barn och elever 
och ekonomi är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 1:24, ska 
avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av förskola vid 
närliggande områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  
 
Det finns också möjlighet att verksamheten bedrivs i enskild regi för att tillgodose 
medborgarnas önskemål om pedagogisk verksamhet i Grygöl.  Förvaltningen kan 
proaktivt arbeta för att en enskild huvudman ska ansvara för pedagogisk 
verksamhet i Grytgöl.  Detta under förutsättning att enskild huvudman ansöker om 
rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.   
 
Förvaltningen kan också uppdra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 
nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten fortsätter i 
nuvarande form.  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige någon av nedanstående 

alternativ: 

 

a) Att avveckla verksamheten från 20201231. 

b) Att förvaltningen får i uppdrag att säkra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 

att nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten 

fortsätter i nuvarande form.  

c) Att fram till och med 20201130 möjliggöra för enskild huvudman att 

inkomma med intresseanmälan för att driva verksamheten med möjlighet att 

köpa eller hyra fastigheten. Detta under förutsättning att enskild huvudman 

ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.  Om ingen 

intresseanmälan inkommer avvecklas verksamheten från och med 20201231. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 79 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 321   Dnr: KS.2020.0691 

 

Pedagogisk omsorg i Grytgöl, Göl 1:24 

Beskrivning av ärendet 

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Göl 1:24 även kallad 

dagbarnvårdarhuset. I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört 

inspektioner och kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen 

påvisades flera brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att 

lokalen är klassificerad som lärarbostad. Bygg och miljöenheten beskriver att: 

 lokalen inte är ändamålsenlig  

 inne- och ute-miljön är inte tillgänglig 

 arbetsmiljön är inte optimal för varken barn eller personal 

 ventilationen är inte tillräcklig och  

 hygienutrymmen saknas. 

Kvalitativa skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola  

Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk 

omsorg. I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal som bedrivs 

undervisning och utbildning.  

 

Enligt skollagen 25 kapitlet 2 § ska kommunen sträva efter att i stället för 

förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets 

vårdnadshavare önskar det.  

Nyttjanderättsavtal 

Finspångs kommun och Grytgöls framtidsförening slöt ett avtal 1999 om att 

föreningen skulle hyra Göl för föreningsverksamhet och dåvarande sektor barn 

och utbildning skulle ansvarar för barnomsorgen. Skriftligt avtal saknas gällande 

detta.  För att uppfylla aktuella myndighetskrav genomfördes ett försök till att 

formalisera ärendet genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan Finspångs 

kommun och Grytgöls framtidsförening, avtalet går ut på att föreningen 

avgiftsfritt nyttjar lokalen men svarar för inre underhåll samt svarar för 

myndighetskrav. Finspångs kommun ansvarar som tidigare för den pedagogiska 

verksamheten. Under 2017 aktualiserades ärendet igen då nya myndighetskrav 

ställdes på verksamheten. Parterna menar att nyttjanderättsavtalet sades upp då- 

dock saknas en skriftlig uppsägning. Detta innebär formellt att 

nyttjanderättsavtalet gäller fram tills 20210731.  

Förvaltningens förslag 

Utifrån den samlade bedömningen, underlag från bygg- och miljöenhetens 

tillsyn, personalens anställningsformer, likvärdig utbildning för samtliga barn 

och elever och ekonomi är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 80 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

1:24, ska avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av 

förskola vid närliggande områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  

Det finns också möjlighet att verksamheten bedrivs i enskild regi för att 

tillgodose medborgarnas önskemål om pedagogisk verksamhet i Grygöl.  

Förvaltningen kan proaktivt arbeta för att en enskild huvudman ska ansvara för 

pedagogisk verksamhet i Grytgöl.  Detta under förutsättning att enskild 

huvudman ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.   

Förvaltningen kan också uppdra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 

nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten fortsätter i 

nuvarande form.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige någon av nedanstående 

alternativ: 

a) Att avveckla verksamheten från 20201231. 

b) Att förvaltningen får i uppdrag att säkra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 

att nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten 

fortsätter i nuvarande form.  

c) Att fram till och med 20201130 möjliggöra för enskild huvudman att 

inkomma med intresseanmälan för att driva verksamheten med möjlighet att 

köpa eller hyra fastigheten. Detta under förutsättning att enskild huvudman 

ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.  Om ingen 

intresseanmälan inkommer avvecklas verksamheten från och med 20201231. 
 

Yrkande 

Frida Granath (S) yrkar på alternativ C, men att datumen ändras så att det lyder:  

- Att fram till och med 2021-01-31 möjliggöra för enskild huvudman att 

inkomma med intresseanmälan för att driva verksamheten med möjlighet 

att köpa eller hyra fastigheten. Detta under förutsättning att enskild 

huvudman ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som 

finns.  Om ingen intresseanmälan inkommer avvecklas verksamheten 

från och med 2021-06-30.  
 

Vidare yrkar Frida Granath (S) på tillägg av två att-satser lydandes: 

- Att nya förskoleplatser hålls i Ljusfallshammar eller Sonstorp till hösten 

2021 för de elever som önskar.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 81 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

- Att uppdra till förvaltningen att skapa förutsättningar för enskild 

huvudman att driva verksamheten vidare, dvs att tex ansöka om bygglov 

för framtida verksamhet.  

 

Inge Jacobsson (M), Ulrika Jeansson (S), Marie Johansson (KD) och Ingrid 

Westlund (V) yrkar bifall till Frida Granaths (S) yrkande. 

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar på 

alternativ C, men med ändringar så att det lyder: 

- Att fram till och med 20210701 möjliggöra för enskild huvudman att inkomma 

med intresseanmälan för att driva verksamheten.  

-Att förvaltningen ger fastighetsavdelningen i uppdrag att reda ut problematiken 

med detaljplanen Grytgöl 1:24.  

-Att förvaltningen ger fastighetsavdelningen och bygg/miljöenheten i uppdrag att 

förhålla sig till de åtgärder som ålagts av tillsynsmyndigheten för att möjliggöra 

för privat aktör att driva verksamheten vidare i den form de väljer och till en 

rimlig ekonomisk kostnad. 

Mikael Wallin (L) önskar protokollsanteckning – se anteckningen under beslutet. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Hugo Andersson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer Frida 

Granaths (S) yrkande mot Torgny Maurers (SD) yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Frida Granaths (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fram till och med 2021-01-31 möjliggöra för enskild huvudman att 

inkomma med intresseanmälan för att driva verksamheten med möjlighet 

att köpa eller hyra fastigheten. Detta under förutsättning att enskild 

huvudman ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som 

finns.  Om ingen intresseanmälan inkommer avvecklas verksamheten 

från och med 2021-06-30.  

 

2. Att nya förskoleplatser hålls i Ljusfallshammar eller Sonstorp till hösten 

2021 för de elever som önskar. 

 

3. Att uppdra till förvaltningen att skapa förutsättningar för enskild 

huvudman att driva verksamheten vidare, dvs att tex ansöka om bygglov 

för framtida verksamhet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 82 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

Protokollsanteckning 

Mikael Wallin (L) önskar föra till protokollet att han stödjer Frida Granaths (S) 

yrkande. 

- - - - - 
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1 

 

Sammanfattning 

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Dagbarnvårdarhuset, Göl 

1:24.  

 

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och 

kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen påvisades 

flera brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen 

är klassificerad som lärarbostad.  

 

Utifrån en samlad bedömning, underlag från bygg- och miljöenhetens 

tillsyn, personalens anställningsformer, likvärdig utbildning för samtliga 

barn och elever och ekonomi är förvaltningens bedömning att verksamheten 

vid Göl 1:24, ska avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ 

verksamhet i form av förskola vid närliggande områden i Ljusfall eller 

Sonstorp och för framtida placering i Hällestad. 

 

I rapporten redogörs de olika myndighetskraven utifrån skollag, plan- och 

bygglagen, arbetsmiljölagen samt kostnader för ombyggnation av fastighet. 
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Bakgrund 

Sektor utbildning har genomfört översyn över strukturen på samtliga kommunens skolor och 

förskolor, med syfte att säkra att alla barn och elever ska erbjudas utbildning som är likvärdig 

och av hög kvalitet.   

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Göl 1:24 även kallad dagbarnvårdarhuset. 

Verksamheten består av fyra dagbarnvårdare med 15 barn i ålder, 1 till 5 år. 

Dagbarnvårdarhuset ingår i översynen.  

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och kortsiktiga åtgärder 

har genomförts. Den senaste tillsynen utfördes den 19 maj 2019 och flera brister påvisades, 

bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen är klassificerad som 

lärarbostad.  

Bygg och miljöenheten menar att vid ansökan om bygglov ska en situationsplan, planritning, 

verksamhetsbeskrivning, anmälan om kontrollansvarig samt ett tillgänglighetsutlåtande 

bifogas. Inför ett startbesked ska även kontrollplan och övriga tekniska handlingar lämnas in, 

vilket har saknats. 

 

Bygg och miljöenheten beskriver att: 

 lokalen inte är ändamålsenlig  

 inne- och ute-miljön är inte tillgänglig 

 arbetsmiljön är inte optimal för varken barn eller personal 

 ventilationen är inte tillräcklig och  

 hygienutrymmen saknas. 

 

Den 20 januari 2020 fattade dåvarande utbildningschef beslut om att inte åtgärda bristerna. 

Utbildningschefen  fattade ett delegationsbeslut om att verksamheten i dagbarnvårdarhuset, 

Göl 1:24, skulle upphöra från och med den 1 juli 2020. 

13 medborgare yrkade hos förvaltningsrätten att beslutet skulle upphävas.  Den 12 juni 2020 

bedömde Förvaltningsrätten följande: 

”Även om det inte finns en skyldighet enligt skollagen (2010:800) att erbjuda pedagogisk 

verksamhet är beslutet vidare av sådan karaktär att det påverkar utformningen av kommunens 

politik inom nämndens verksamhetsområde. Beslutet får också anses ha en direkt påverkan på 

kommunstyrelsens verksamhet, eftersom utbudet och valmöjligheterna av barnomsorg inom 

kommunen påverkas. Beslutet måste därför anses avse i vart fall omfattningen och kvaliteten 

av den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Ett sådant beslut får 

enligt 6 kap. 38 § kommunallagen inte delegeras från nämnden till en tjänsteman. Chefen för 

sektor utbildning har därmed överskridit sin befogenhet genom att besluta om avveckling av 

den aktuella verksamheten. Beslutet ska därför upphävas. ” (Dnr: KS.2020.0180)  
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Medborgare har samlat namnunderskrifter, skickat in klagomål till Finspångs kommun, och e-

förslag ( Dnr. KS. 2020.0388) har lämnats in till där förslagsställaren vill behålla den 

kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl.  

 

Översyn Finspångs kommuns skolstruktur 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål 

som innebär att, Finspång ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har 

ett antal centrala fokusområden formulerats. Bland annat att Finspångs skolor ska vara bäst i 

regionen.  

På uppdrag av kommunfullmäktige har sektor utbildning genomfört en översyn över förskole- 

och grundskoleorganisationen. Syftet är att organisera resurseffektiva verksamheter med hög 

kvalitet och goda resultat där alla barn och elever erbjuds utbildning som är likvärdig och av 

hög kvalitet. (Dnr. KS. 2019.1207)  

Finspångs kommun står som en rad andra kommuner inför en del utmaningar som 

verksamheterna i förskola och grundskola påverkas av. Kommunen strävar efter tillväxt och 

genom att erbjuda bra förskolor och skolor kan sektorn attrahera invånare. Samtidigt som 

sektorn står inför ekonomiska utmaningar och behöver skapa resurseffektiva verksamheter så 

att en större del av skolpengen går till barn och elevers lärande.  

I utredningen föreslås det bland annat:  

• sammanhållna enheter från förskoleklass till åk 6 

• åk 7-9 skolor där särskolan integreras. 

• grundskolor med parallella klasser 

• förskole-enheter med minst 4 avdelningar  

• och att skapa lokaler med flexibilitet för framtida förändringar i grupper och/eller    

omvärlden. 

För att uppnå dessa mål har förvaltningen bland annat föreslagit kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktiga en nybyggnation av en ny förskola med fyra, helst sex avdelningar i 

Hällestad.  Med detta i bakgrund kan det påverka beslutet om verksamheten i Grytgöl.  

 

Var kommer Finspång att växa enligt 

översiktsplan?  

Bedömningen är att huvuddelen av befolkningstillväxten fram till 2035 sker inom Finspångs 

tätort med omnejd. Den bedömningen grundar sig bland annat på att de som flyttar till 

Finspång oftast flyttar till tätorten, oftast till de östra delarna. Även de som flyttar inom 

Finspång väljer i störst utsträckning att flytta till tätorten och vanligen till de östra delarna. 

Detta möjliggörs både genom förtätning inom nuvarande tätort men också genom att nya 
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områden för bostäder, service och verksamhet utpekas. Tätortsnära orterna Falla, Butbro och 

Lotorp kommer att knytas ihop med Finspångs tätort. I övriga Finspång kommer troligtvis de 

orter som redan idag har både kommersiell och offentlig service växa i första hand. I 

översiktsplanen beskrivs inte Grytgöl som ett prioriterat område. 

En ökande befolkning innebär ett större underlag för service och handel i främst tätorten. 

Samtidigt betyder befolkningsökning att kraven på tillgång till samhällsservice i form av 

förskolor, skolor samt vård och omsorg ökar. Det innebär att betydande investeringar behöver 

ske inom den kommunala verksamheten i hela Finspång. 

Grytgöls skola har idag 57 elever, men lokalerna har kapacitet för 65 elever. Utifrån idag 

inskrivna elever på skolan, utan hänsyn till eventuellt skolval, in- eller utflyttning kommer 

elevantalet att överstiga 65 från år 22/23. 

Enligt framskrivningen beräknas västra landsbygden öka med 18 elever fram till 2024. 

Förskolorna i området är lokaliserade på olika platser med små enheter som försvårar 

samordning och ett effektivt nyttjande.  

Lokalerna för pedagogisk omsorg i Grytgöl har brister bland annat utifrån miljöaspekter. För 

att möta ett större elevunderlag, ge utrymme för Grytgöls ”överskjutande” elever samt för att 

resurseffektivt samordna förskola i området anser sektor utbildning att en utveckling ska ske 

vid Hällestad. Förslaget är att bygga ut Hällestads skola med minst tre klassrum samt att en 

nybyggnation av förskola med minst fyra avdelningar, helst sex avdelningar. (Dnr. KS. 

2019.1207) 

 

Vad är pedagogisk omsorg? 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där 

personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan 

också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild 

lokal. 

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som 

går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande 

och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Kommunen ska systematiskt 

följa upp och utvärdera verksamheten. 

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att: 

 lokalerna ska vara ändamålsenliga 

 det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av 

omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses 

 verksamheten ska utgå från barnets bästa 

 barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. 

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan 

bedriva pedagogisk omsorg.  
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Själva begreppet ”huvudman” är en förvaltningsrättslig term som syftar på den myndighet 

eller annan likartad organisation som har ansvaret för en viss verksamhet. Här menas alltså 

den organisation, kommun eller myndighet som har ansvaret för en skola. Det offentliga 

skolväsendet har det allmänna som huvudman medan fristående skolor har enskild som 

huvudman. 

Enskild är antingen en privatperson eller en juridisk person. I förenklade termer oftast ett 

företag. 

En fristående huvudman/enskild huvudman har under vissa förutsättningar rätt till bidrag från 

kommunen.  

Det finns många olika sorters fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg, till 

exempel: 

 en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem 

 en eller flera personer som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal 

 flerfamiljslösningar där barnen turas om att vara i de olika familjernas hem eller i en 

särskild lokal 

 fristående huvudmän som anställer personal i bolagsform. Verksamheten bedrivs då 

oftast i de anställdas hem. 

 

Enligt skollagen  25 kapitlet 2 § ska kommunen sträva efter att i stället för förskola eller 

fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. 

Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. 

 

Kvalitativa skillnader mellan pedagogisk 

omsorg och förskola 

Förskolan styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för 

pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna 

förutsättningar.  I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel 

förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet 

som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet. 

I förskolan bedrivs undervisning och utbildning. Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska 

skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. För pedagogisk 

omsorg gäller de gemensamma bestämmelserna i skollagen bara om det anges särskilt. 

Därmed finns det stora kvalitativa skillnader mellan de olika verksamhetsformerna.  
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Pedagogisk omsorg i Göl 1.24 

Personalen vid dagbarnvårdarhuset är anställda av Finspångs kommun och har sin 

grundanställning som dagbarnvårdare med uppdrag att bedriva verksamhet i sina hem. 

Personalen har inte bedrivit verksamhet i sina bostäder sedan 1997 och därmed kan inte 

Finspångs kommun, som arbetsgivare, förvänta sig att de ska bedriva verksamhet i sina hem 

igen. En orsak till detta är bland annat att det skulle krävas verksamhetsanpassningar i deras 

hem.  

Idag arbetar fyra dagbarnvårdare, (3 årsarbetare) i verksamheten och 15 barn finns inskrivna i 

ålder 1-5 år. Då Göl 1:24 ligger i anslutning till Grygöls skola samordnas fritidsverksamheten 

och den pedagogiska omsorgen morgon och eftermiddag.  

 

Nyttjanderättsavtal 

Personalen vid den pedagogiska verksamheten är från början anställda som dagbarnvårdare 

med uppdrag att driva verksamhet i sina hem. 1997 skrevs ett ärende av dåvarande 

områdeschef för Grytgöl att utöka lokalerna ( Göl 1:2424)  för att bedriva 

dagbarnvårdverksamhet (Dnr: 97.0025 611) . Skolnämnden beslutade att inte medge 

utökning. Finspångs kommun och Grytgöls framtidsförening slöt ett avtal 1999 om att 

föreningen skulle hyra Göl för föreningsverksamhet och dåvarande sektor barn och utbildning 

skulle ansvara för barnomsorgen. Skriftligt avtal saknas gällande detta.  

 För att uppfylla aktuella myndighetskrav genomfördes ett försök till att formalisera ärendet 

genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan Finspångs kommun och Grytgöls 

framtidsförening ( bilaga nyttjanderättsavtal).  Avtalet går ut på att föreningen avgiftsfritt 

nyttjar lokalen men svarar för inre underhåll samt svarar för myndighetskrav. Finspångs 

kommun ansvarar som tidigare för den pedagogiska verksamheten.  

Under 2016/2017 aktualiserades ärendet igen då nya myndighetskrav ställdes på 

verksamheten. Parterna menar att nyttjanderättsavtalet sades upp då - dock saknas en skriftlig 

uppsägning. Detta innebär formellt att nyttjanderättsavtalet gäller fram tills 20210731.  

 

Myndighetskrav  

1997 gjordes en ändring av verksamhet i fastigheten utan att bygglov söktes. Detta innebär att 

den verksamhet som nu bedrivs inte är laglig utifrån plan- och bygglagen, PBL. 

Fastighetsägaren har fått möjlighet att söka lov i efterhand. Detaljplanen är avsedd för allmänt 

ändamål, i detta inryms verksamhet för kommun, stat eller landsting. 

Vid en ansökan om bygglov ska en situationsplan, planritning, verksamhetsbeskrivning, 

anmälan om kontrollansvarig samt ett tillgänglighetsutlåtande lämnas in. Inför ett startbesked 

ska även kontrollplan och övriga tekniska handlingar som ex brandskyddsbeskrivning lämnas 

in. Kontrollplanen ska ta upp punkter som är viktiga för att redovisa att byggnaden tekniskt 

uppfyller kraven för verksamheten, som ex ventilation. 
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Innan den som söker lov lämnar in en ansökan är det viktigt att denne går igenom vilka krav 

som ställs på den aktuella verksamheten. Är det möjligt att byggnaden uppfyller kraven? 

Finns utrymme för det antal barn/personal som önskas i verksamheten? Innebär den nya 

användningen krav på ombyggnation, tillbyggnad mm? I detta fall med barnomsorg är det inte 

bara inomhusmiljö som är viktig, utan det ska även finnas tillräcklig och tillgänglig 

utomhusmiljö. Detta ska redovisas i samband med verksamhetsbeskrivning och på 

situationsplan. Till detta ska även parkeringsytor för föräldrar och personal redovisas. 

Om ett lovföreläggande inte följs ska nämnden gå vidare med ett rättelseföreläggande. Ett 

rättelseföreläggande innebär att den olovliga verksamheten tas bort, i detta fall att byggnaden 

åter blir en bostadslägenhet. 

Ett rättelseföreläggande kan förenas med vite. Ett rättelseföreläggande riktas mot den som är 

fastighetsägare eller ägare av byggnadsverket. 

 

Objektbeskrivning Göl 1;24 

Objektet, Göl 1:24, är ett enplans parhus med källare byggt på 1950- talet som lärarbostad vid 

Rommetorpsvägen 22 i Grytgöl. Fastigheten ägs av Finspångs kommun och den västra delen 

hyrs ut som lägenhet och kommunal pedagogisk verksamhet bedrivs i den högra delen. Det 

finns tre rum, en toalett och ett kök. Grundläggningen är betonggolv och murade källarväggar, 

mellanbjälklag av betong, stomme av blå lättbetong och vindsbjälklag av trä. Det finns 

självdragsventilation i lägenheten och mekanisk ventilation vid den pedagogiska 

verksamheten.  

Fasaden är putsad och huset har tvåglasfönster. Huset har vattenburen värme med 

markvärmepump.  

 

Identifierade renoveringsbehov och kostnader  

Kalkylen är en grov uppskattning och är baserad på standardytor för pedagogisk verksamhet 

inom kommunen. Fastighetsavdelningen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas. 

 

Ombyggnation 

 Anpassning av lokalytor för 15 barn samt personal 

 Befintlig lägenhet byggs om till kapphall, kök, WC, RWC samt personalrum. 

 För att uppfylla dagens energikrav för byggnaden så tilläggs isoleras väggar samt tak. 

 Entrén  tillgänglighets anpassas med bredare dörr och dörrautomatik samt ramp 

 Entrén asfalteras.  

 Nya ytskikt samt ny ventilation för byggnaden. 

 

Utbyggnad 

 Respektive barn skall ha en lekyta inomhus på ca 10m² vilket ger en total byggyta om 

150m² 

 Tänkt utbyggnad placeras på baksidan mot befintlig lekplats och får en kallkällare på 

grund av de stora nivåskillnaderna. Lekplatsen tillgänglighets anpassas 
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Kalkylen är en grov uppskattning på grund av att ritningar och underlag saknas i 

ärendet. 

 

 
Åtgärd Slag kalkyl 

Utbyggnad för 15 barn 150m² med kallkällare 2 544 000kr 

Anpassning av byggnaderna Tak, väggar, samt källare 250 000kr 

Nya ytskikt Målning, mattor, fönster 180 000kr 

Tilläggsisolering Väggar, tak 150 000kr 

Tillgänglighetsanpassning Entré 80 000kr 

Asfaltering Entré 70 000kr 

Ventilation Befintlig byggnad 250 000kr 

Utbyggnad av värmesystem Bergvärmepump 150 000kr 

Tillgänglighetsanpassning Lekplats med fallskydd 350 000kr 

Arkitekt Ritningar 40 000kr 

Konsulter Brand, Tillgänglighet 40 000kr 

Bygglov  18 000kr 

Total byggkostnad  4 122 000kr 

 

 

 

Förvaltningen rekommenderar inte alternativet att anpassa fastigheten Göl 1:24 för 

pedagogisk verksamhet. Även om ombyggnationen skulle finansieras av Finspångs kommuns 

gemensamma budget för fastighetsinvesteringar belastas sektor utbildning för kostnaderna för 

räntor och avskrivningar.  Finspångs kommun bör investera i en ny byggnation av en större 

förskola i Hällestad istället.  

 

 

 

Ekonomi 

Precis som många andra kommuner står Finspångs kommun inför ekonomiska utmaningar 

och sektor utbildning prognostiserar ett budgetresultat på minus 11, 8 miljoner för 2020.  

 

Sektorn vill förändra organisationen genom att erbjuda resurseffektiva verksamheter med hög 

kvalitet och goda resultat.  Ett sätt att uppnå detta är att satsa på förskolor med fler 

avdelningar som möjliggör goda förutsättningar för samordning och effektivisering.  

 

Sektor utbildning har följande kostnader per år för att driva Dagbarnvårdarhuset i Grytgöl: 

 

 Personalkostnader  1 260 000 kr 

 Omkostnadsersättning    130 000 kr 

Detta betyder att sektor utbildning skulle spara 1 390 000 kr per år genom att placera barnen 

på andra förskolor och flytta personalen till lediga tjänster på andra förskolor. 

 

Dessutom skulle Finspångs kommun spara in hyreskostnaderna för fastigheten vid en 

avyttring av den. 
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De schablonberäknade kostnaderna för hela huset är 100 000 kr och hyresintäkterna för den 

del av huset som hyrs av en privatperson är 36 000 kr. Det betyder att kommunen skulle spara 

64 000 kr per år och dessutom få en intäkt för försäljningen. 

 

Kommunen sparar också in kostnaden för den nödvändiga renoveringen på 4 122 000 kr. 

 

Medborgarperspektivet  

Frågan gällande verksamhetens avveckling har väckt opinion hos medborgarna i Grytgöl.  

Medborgarna anser att alla har rätt till en kommunal förskola eller pedagogisk omsorg, 

oavsett om man bor på landsbygden eller centralt. De menar att kommunen förespråkar att de 

som vårdnadshavare ska ha rätt att välja omsorg för sina barn, men tar bort en av 

valmöjligheterna – pedagogisk omsorg. En nedläggning av den pedagogiska omsorgen i 

Grytgöl skulle innebära ett antal timmar i bil för barnen varje vecka. Barnens tid för 

fritidsaktiviteter skulle minska. En nedläggning av verksamheten påverkar även familjens 

ekonomi och har en negativ inverkan på miljön. Det är vidare en stor trygghet för barnen att 

ha sin framtida skola i anslutning till den pedagogiska omsorgen. Ett tätt samarbete mellan 

skolan och den pedagogiska omsorgen gör att barnen  får en naturlig vana och trygghet av 

skolan. Denna försvinner genom nedläggningen. Om förskolor och pedagogisk verksamhet på 

landsbygden läggs ner kommer landsbygden att sakta att avvecklas.   

13 medborgare yrkade hos förvaltningsrätten att beslutet skulle upphävas. Finspångs kommun 

har fått klagomål gällande ärendet och namninsamling med 93 underskrifter har skickats till 

Finspångs kommun.  

Ett e-förslag ( Dnr. KS. 2020.0388) har lämnats in till Finspångs kommun där 271 

medborgare har skrivit under. Förslagsställaren vill behålla den kommunala pedagogiska 

omsorgen i Grytgöl. Förslagsställaren har skrivit följande:  

”Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! Under många år har 

dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk natur. De 

har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark gemenskap. En investering 

från kommunen behövs för att förbättra redan befintliga lokaler där den pedagogiska 

omsorgen bedrivs med perfekt läge centralt i Grytgöl intill skolan. Samarbetet mellan 

barnomsorgen och skolan löser på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten 

tidig morgon och sena kvällar för skolbarnen i Grytgöl. Att bevara den pedagogiska omsorgen 

gynnar inte bara barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, 

Hällestad och Sonstorp som då inte behöver konkurrera om barnomsorgsplatserna, en viktig 

del eftersom Finspångs kommun uttryckt sin vilja till en levande landsbygd och ökat 

invånarantal i kommunen.” 

 

Barnomsorg i Grytgöl 

Finspångs kommun har sedan 2016 godkänt enskild huvudman att bedriva pedagogisk 

omsorg i Grytgöl. Huvudmannen har rätt att ansöka bidrag för 18 barn men har idag 9 barn 

inskrivna. Verksamheten ligger ca 300 m från Grytgöl skola.  
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Kommunstyrelsen 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 
sektor social omsorg kvartal 2 2020 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) och 
socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Att biståndsbeslut inte verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. 
Vad gäller insatsen kontaktperson handlar det ofta om svårigheter att hitta en för 
uppdraget lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service handlar 
det allra oftast om brist på bostäder. Övergripande kan det även bland annat handla 
om sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den enskilde, att den enskilde 
avsäger sig specifik verkställighet/uppdragstagare eller att den enskilde själv önskar 
ett avbrott i verkställigheten under en tid. I dagsläget finns det enskilda som önskar 
avvakta verkställighet på grund av risken att smittas av coronaviruset. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 
Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på 
gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och ett intensivt arbete har 
påbörjats för att lösa bristen på servicebostäder 

174



   
Marie Lundström 

2020-09-03  2 (2)  

Dnr KS.2020.0929  

  

 

 

Statistikrapport ej verkställda beslut social omsorg, kvartal 2 2020: 
 

 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen), sektor 
social omsorg kvartal 2 2020. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 79 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-23  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 335   Dnr: KS.2020.0929 

 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor 
social omsorg kvartal 2 2020 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) och 

socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna en 

statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 

den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Att biståndsbeslut inte verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. 

Vad gäller insatsen kontaktperson handlar det ofta om svårigheter att hitta en för 

uppdraget lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service 

handlar det allra oftast om brist på bostäder. Övergripande kan det även bland 

annat handla om sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den enskilde, att 

den enskilde avsäger sig specifik verkställighet/uppdragstagare eller att den 

enskilde själv önskar ett avbrott i verkställigheten under en tid. I dagsläget finns 

det enskilda som önskar avvakta verkställighet på grund av risken att smittas av 

coronaviruset. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 

Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på 

gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och ett intensivt arbete har 

påbörjats för att lösa bristen på servicebostäder. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Statistikrapport ej verkställda beslut social omsorg, kvartal 2 2020: 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen), 

sektor social omsorg, kvartal 2 2020 
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen 

Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspångs 
Förvaltnings- och industrihus AB 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07 § 162 att ge förvaltningen i uppdrag att 
skriva fram ärenden angående FFIA:s pensionsåtagande samt behov av 
aktieägartillskott. 

FFIA:s pensionsåtagande är hanterat och övergick till kommunen i samband med 
bokslutet för 2016. 

Frågan om aktieägartillskott är väckt av bolagets styrelse för att skapa bättre 
långsiktiga förutsättningar för moderbolagets verksamhet. Styrelsen i FFIA har 
vidtagit olika åtgärder för en ekonomi i balans, varav detta initiativ är ett vid sidan 
av det ovan nämnda pensionsåtagandet samt övrig översyn av bolagets kostnader 
och intäkter. Parallellt med detta ärende så ska moderbolagets roll och ställning 
också utredas. Så länge FFIA har sin nuvarande roll menar ändå förvaltningen att 
åtgärden bör genomföras oavsett den kommande utredningens slutsatser. Detta 
utifrån att åtgärden både skapar förutsättningars för FFIA:s nuvarande verksamhet 
samtidigt som aktuellt lån är hanterat inför en eventuell avveckling av bolaget.   

FFIA har idag en låneskuld till kommunen på 35,3 mnkr. En del av låneskulden, 
10,8 mnkr, avser aktieköp och nyemission i dotterbolagen. Ränta för den delen av 
låneskulden är därför inte avdragsgill i bolaget och bolaget har inga intäkter som 
direkt kan matchas mot denna räntekostnad. Idag är det koncernbidraget från 
döttrarna som finansierar kostnaden. 

Moderbolaget erhåller årligen koncernbidrag från dotterbolagen men storleken på 
bidragen varierar beroende på dotterbolagens resultat och möjligheten att ge 
koncernbidrag. Avsikten med koncernbidragen är att möjliggöra en utveckling i det 
som är ändamålet med moderbolaget, dvs koncernsamordning, fastighetsförvaltning 
för småindustri och hantverk samt bidra till kommunens utveckling. 

Kvarvarande del av låneskulden, 24,5 mnkr, avser lån för fastighetsinvesteringar. 
Räntekostnaden för dessa lån täcks med bolagets hyresintäkter. Lånebeloppet 
matchar också väl värdet på bolagets fastigheter som har ett bokfört värde på 24,8 
mnkr och ett marknadsvärde på 26,3 mnkr. 

Ett sätt att skapa långsiktiga finansiella förutsättningar för bolaget är att omvandla 
den del av låneskulden som finansierat aktieköp och nyemissioner till ett ovillkorat 
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aktieägartillskott från kommunen. Aktieägartillskottet är inte tänkt som ett 
driftbidrag för att täcka underskott utan som ett kapitaltillskott för att förbättra 
bolagens långsiktiga förutsättningar. Att tillskottet är ovillkorat innebär att det inte 
finns några förväntningar på bolaget att tillskottet ska betalas tillbaka, det blir en del 
av bolagets egna kapital och hos kommunen ökar tillgången i aktier och andelar. 
 
För kommunen innebär detta att långfristiga fordringar på koncernföretag minskar 
med 10,8 mkr medan till aktier och andelar ökar med samma belopp. Kommunens 
nettoupplåning ökar men kommunen kan samtidigt välja att amortera motsvarande 
belopp beroende på kommunens likvida situation. Ett sådant beslut fattas inom 
ramen för den löpande finansförvaltningen. 

Konsekvensen för kommunen blir ett bortfall av ränteintäkter på ca 200 tkr per år. 

Förslag till beslut 

1. Finspångs kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till Finspångs 

Förvaltnings- och Industrihus AB på 10 805 000 kronor 

2. Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB amorterar 10 805 000 kronor 

av sin låneskuld till kommunen. 

3. Finansieringen av kommunens ökade räntekostnad på ca 200 000 kronor 

sker inom finansenhetens budget. 
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Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 350   Dnr: KS.2016.0791 

 

Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspångs 
Förvaltnings- och industrihus AB 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07 § 162 att ge förvaltningen i uppdrag att 

skriva fram ärenden angående FFIA:s pensionsåtagande samt behov av 

aktieägartillskott. 

FFIA:s pensionsåtagande är hanterat och övergick till kommunen i samband med 

bokslutet för 2016. 

Frågan om aktieägartillskott är väckt av bolagets styrelse för att skapa bättre 

långsiktiga förutsättningar för moderbolagets verksamhet. Styrelsen i FFIA har 

vidtagit olika åtgärder för en ekonomi i balans, varav detta initiativ är ett vid 

sidan av det ovan nämnda pensionsåtagandet samt övrig översyn av bolagets 

kostnader och intäkter. Parallellt med detta ärende så ska moderbolagets roll och 

ställning också utredas. Så länge FFIA har sin nuvarande roll menar ändå 

förvaltningen att åtgärden bör genomföras oavsett den kommande utredningens 

slutsatser. Detta utifrån att åtgärden både skapar förutsättningars för FFIA:s 

nuvarande verksamhet samtidigt som aktuellt lån är hanterat inför en eventuell 

avveckling av bolaget.   

FFIA har idag en låneskuld till kommunen på 35,3 mnkr. En del av låneskulden, 

10,8 mnkr, avser aktieköp och nyemission i dotterbolagen. Ränta för den delen 

av låneskulden är därför inte avdragsgill i bolaget och bolaget har inga intäkter 

som direkt kan matchas mot denna räntekostnad. Idag är det koncernbidraget 

från döttrarna som finansierar kostnaden. 

Moderbolaget erhåller årligen koncernbidrag från dotterbolagen men storleken 

på bidragen varierar beroende på dotterbolagens resultat och möjligheten att ge 

koncernbidrag. Avsikten med koncernbidragen är att möjliggöra en utveckling i 

det som är ändamålet med moderbolaget, dvs koncernsamordning, 

fastighetsförvaltning för småindustri och hantverk samt bidra till kommunens 

utveckling. 

Kvarvarande del av låneskulden, 24,5 mnkr, avser lån för fastighetsinvesteringar. 

Räntekostnaden för dessa lån täcks med bolagets hyresintäkter. Lånebeloppet 

matchar också väl värdet på bolagets fastigheter som har ett bokfört värde på 

24,8 mnkr och ett marknadsvärde på 26,3 mnkr. 

Ett sätt att skapa långsiktiga finansiella förutsättningar för bolaget är att 

omvandla den del av låneskulden som finansierat aktieköp och nyemissioner till 

ett ovillkorat aktieägartillskott från kommunen. Aktieägartillskottet är inte tänkt 
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Protokoll 45 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

som ett driftbidrag för att täcka underskott utan som ett kapitaltillskott för att 

förbättra bolagens långsiktiga förutsättningar. Att tillskottet är ovillkorat innebär 

att det inte finns några förväntningar på bolaget att tillskottet ska betalas tillbaka, 

det blir en del av bolagets egna kapital och hos kommunen ökar tillgången i 

aktier och andelar. 

 

För kommunen innebär detta att långfristiga fordringar på koncernföretag 

minskar med 10,8 mkr medan till aktier och andelar ökar med samma belopp. 

Kommunens nettoupplåning ökar men kommunen kan samtidigt välja att 

amortera motsvarande belopp beroende på kommunens likvida situation. Ett 

sådant beslut fattas inom ramen för den löpande finansförvaltningen. 

Konsekvensen för kommunen blir ett bortfall av ränteintäkter på ca 200 tkr per 

år. 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar avslag till 

förvaltningens förslag till beslut. 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande 

att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att Finspångs kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB på 10 805 000 kronor 

2. Att Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB amorterar 10 805 000 

kronor av sin låneskuld till kommunen. 

3. Att Finansieringen av kommunens ökade räntekostnad på ca 200 000 

kronor sker inom finansenhetens budget. 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN 
  Sammanträdesdatum Sida 
 2014-04-07 19 
 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 162 Dnr 2014.0195.040 
 
FFIA: ekonomiskt läge 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Att anteckna informationen till protokollet. 

 
2. Att förvaltningen får i uppdrag att skriva fram ärenden angående 

FFIA:s pensionsåtagande samt behov av ägartillskott. 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen informeras, via ett brev från FFIA:s styrelse, att det 
föreligger behov av att diskutera FFIA:s framtida utveckling. 

 
Beredande organ 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-10 § 123 
 
Yrkande 
 
Anders Härnbro (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att skriva 
fram ärenden angående FFIA:s pensionsåtagande samt behov av ägar-
tillskott. 
 
Propositionsordning 
 
När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att 
endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt 
detta. 
 
 
- - - - - 
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Kommunstyrelsen 

Renhållningsordning Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Under augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (2020:614) i kraft. Ändringarna 
är bland annat att terminologin ändras, det införs flera förtydliganden av hur 
avfallshantering ska ske och vem som bär ansvaret för att avfall omhändertas på ett 
hållbart och korrekt sätt. Med anledning av att den nya avfallsförordningen antagits 
i Sverige och krav ställs att varje enskild kommun ska tillhandahålla ett system för 
att samla in matavfall från hushåll från och med januari 2021 behöver 
renhållningsföreskrifterna i Finspångs kommun att förnyas. Finspångs kommun 
kommer vid årsskiftet erbjuda kommuninvånare att separera matavfall i separat 
emballage, som slängs ihop med övrigt avfall och sedan sorteras på 
förbränningsanläggningen. Matavfallet kommer omhändertas och biologisk 
behandling kommer ske. 

Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med FTV granskat och reviderat 
Finspångs kommuns nuvarande renhållningsordning för att den ska överensstämma 
med Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordning (2020:614), de mest centrala 
bestämmelserna vid framtagandet av lokala avfallsföreskrifter.   

Ändringar som föreslås för Finspångs lokala renhållningsordning presenteras bilaga 
1. De mest betydande ändringarna som föreslås är följande:

- En uppdaterad ordlista där bland annat matavfall beskrivs och
uppdateringar enligt nya avfallsförordningen (2020:614)

- Ansvarsområdet för godkännande av undantag har flyttats från renhållaren
till bygg- och miljönämnden, den nämnd som har delegation att pröva
undantag från miljöbalken (1998:808) och dess förordningar. Detta innebär
att ärenden som tidigare inte varit avgiftsbaserade nu kommer med i bygg
och miljönämndens taxa. Detta kan komma att väcka reaktioner hos
medborgare, samtidigt är det inte renhållaren som kan göra bedömningar
om undantag från renhållningsordning utan det är tillsynsmyndighet som
bör göra dessa bedömningar.

- Förlängt hämtningsintervall som man tidigare kunde få beviljat om man
omhändertagit eget matavfall (egen kompostering) föreslås att ej kunna
beviljas längre, alltså att hämtning av restavfall kommer ske varannan vecka
– oavsett om man har kompostering på egen fastighet eller ej. Egen
kompostering är alltså tillåtet. Anledningen till att förlängt
hämtningsintervall ej bör beviljas grundar sig på att även om man har
kompost på egen fastighet kommer man slänga visst matavfall i separat
emballage och således behöver det hämtas varannan vecka för att dra nytta
av den biologiska nedbrytningen och omvandlingen till biogas. Skulle
förlängt hämtningsintervall kunna beviljas ligger avfallet i avfallskärlet och
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bildar biogas som inte omhändertas. Enligt avfallsmottagaren är det inte 
gynnsamt om avfallsinsamling sker mer sällen än varannan vecka. Därav 
föreslås att förlängt hämtningsintervall i fortsättningen ej ska kunna beviljas. 
Dessutom kommer hämtning av avfall att förenklas för sopbilar, om alla 
hushåll har samma hämtningsintervall, eftersom sopbilarna med stor 
sannolikhet trots allt passerar hushåll med förlängt hämtningsintervall, 
således blir det ingen större miljövinst i att tillåta förlängt hämtningsintervall 
på grund av färre hämtningar då sopbilen ändå, högst troligt, åker förbi.  

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Att godkänna föreslagna ändringar i Finspångs kommuns 

renhållningsordning 
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Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 352   Dnr: KS.2020.0760 

 

Renhållningsordning Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Under augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (2020:614) i kraft. 

Ändringarna är bland annat att terminologin ändras, det införs flera 

förtydliganden av hur avfallshantering ska ske och vem som bär ansvaret för att 

avfall omhändertas på ett hållbart och korrekt sätt. Med anledning av att den nya 

avfallsförordningen antagits i Sverige och krav ställs att varje enskild kommun 

ska tillhandahålla ett system för att samla in matavfall från hushåll från och med 

januari 2021 behöver renhållningsföreskrifterna i Finspångs kommun att förnyas. 

Finspångs kommun kommer vid årsskiftet erbjuda kommuninvånare att separera 

matavfall i separat emballage, som slängs ihop med övrigt avfall och sedan 

sorteras på förbränningsanläggningen. Matavfallet kommer omhändertas och 

biologisk behandling kommer ske. 

Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med FTV granskat och reviderat 

Finspångs kommuns nuvarande renhållningsordning för att den ska 

överensstämma med Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordning (2020:614), 

de mest centrala bestämmelserna vid framtagandet av lokala avfallsföreskrifter.   

Ändringar som föreslås för Finspångs lokala renhållningsordning presenteras 

bilaga 1. De mest betydande ändringarna som föreslås är följande: 

- En uppdaterad ordlista där bland annat matavfall beskrivs och 

uppdateringar enligt nya avfallsförordningen (2020:614)  

- Ansvarsområdet för godkännande av undantag har flyttats från 

renhållaren till bygg- och miljönämnden, den nämnd som har delegation 

att pröva undantag från miljöbalken (1998:808) och dess förordningar. 

Detta innebär att ärenden som tidigare inte varit avgiftsbaserade nu 

kommer med i bygg och miljönämndens taxa. Detta kan komma att väcka 

reaktioner hos medborgare, samtidigt är det inte renhållaren som kan göra 

bedömningar om undantag från renhållningsordning utan det är 

tillsynsmyndighet som bör göra dessa bedömningar.  

- Förlängt hämtningsintervall som man tidigare kunde få beviljat om man 

omhändertagit eget matavfall (egen kompostering) föreslås att ej kunna 

beviljas längre, alltså att hämtning av restavfall kommer ske varannan 

vecka – oavsett om man har kompostering på egen fastighet eller ej. Egen 

kompostering är alltså tillåtet. Anledningen till att förlängt 

hämtningsintervall ej bör beviljas grundar sig på att även om man har 

kompost på egen fastighet kommer man slänga visst matavfall i separat 

emballage och således behöver det hämtas varannan vecka för att dra 

nytta av den biologiska nedbrytningen och omvandlingen till biogas. 

Skulle förlängt hämtningsintervall kunna beviljas ligger avfallet i 
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Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

avfallskärlet och bildar biogas som inte omhändertas. Enligt 

avfallsmottagaren är det inte gynnsamt om avfallsinsamling sker mer 

sällen än varannan vecka. Därav föreslås att förlängt hämtningsintervall i 

fortsättningen ej ska kunna beviljas. Dessutom kommer hämtning av 

avfall att förenklas för sopbilar, om alla hushåll har samma 

hämtningsintervall, eftersom sopbilarna med stor sannolikhet trots allt 

passerar hushåll med förlängt hämtningsintervall, således blir det ingen 

större miljövinst i att tillåta förlängt hämtningsintervall på grund av färre 

hämtningar då sopbilen ändå, högst troligt, åker förbi.  

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 

att en ny Finspångs kommuns renhållningsordning ska antas, inte bara godkänna 

föreslagna ändringar, och att den gamla renhållningsordningen som togs av 

kommunfullmäktige 26 mars 2014 ska upphävas. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta Finspångs kommuns renhållningsordning 

2. Att upphäva den gamla renhållningen för Finspångs kommun som antogs 

2014-03-26 av kommunfullmäktige, § 69, diarienummer 2013.0233.450 

- - - - - 
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Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en 

renhållningsordning. En renhållningsordning består av föreskrifter om 

avfallshantering samt en avfallsplan.  

Föreskrifter om avfallshantering innehåller de kommunala bestämmelserna 

om avfallshantering. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och 

verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på 

olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av 

kommunalt avfall, en rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa och en 

rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.  

A. Allmänna bestämmelser 

Tillämpliga föreskrifter 

1 § För kommunens avfallshantering gäller: 

 miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614),  

 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd 

av miljöbalken och 

 andra författningar 

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller denna 

föreskrift samt avfallsplanen för Finspångs kommun som tillsammans utgör 

kommunens renhållningsordning. 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter tillämpas följande definitioner.  

Renhållaren: Den som på uppdrag av kommunstyrelsen utför 

kommunens lagstadgade åtaganden inom 

renhållningsområdet.  

Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den som äger 

fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 

som fastighetsägare. I dessa föreskrifter ingår i 

begreppet fastighetsinnehavare även lagfaren 

ägare till hus på ofri grund.  

Nyttjanderättshavare: Den som har rätten att nyttja en fastighet, men 

inte är fastighetsinnehavaren. 

Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller 

substans som ingår i en avfallskategori och som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med. 

Kommunalt avfall: Avfall från hushåll och sådant avfall från andra 

källor som till sin art och sammansättning 
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Matavfall: 

liknar avfall från hushåll. 

Biologiskt nedbrytbart avfall som består av 

livsmedel eller som uppstår i samband med 

hantering av livsmedel från t.ex. hushåll, 

restauranger, storkök, butiker eller andra 

verksamheter där människor uppehåller sig.  

Grovavfall: Avfall som är så tungt eller skrymmande eller 

har egenskaper som gör att det inte är lämpligt 

att samla in i säck eller kärl.  

Sammanhållen  

bebyggelse: 

Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller 

parkmark. Vanligtvis avses bebyggelse som 

består av cirka 10 tomter eller fler. 

 

Kommunens ansvar och skyldigheter 

Verksamhetsansvar och utföraransvar 

3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i 

kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de som 

Kommunfullmäktige bestämmer, nedan kallad renhållaren.  

Avfallstaxa 

4 § Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 kap. § 4 miljöbalken om 

avfallstaxa vari meddelas föreskrifter om att avgift skall betalas för den 

insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av avfall som utförs 

genom kommunens försorg, samt för det belopp som behövs för att täcka 

kostnader för administration, information, planering och fondering av medel 

för slutbehandlingskostnader och övriga långsiktiga kostnader för 

renhållningen.  

Tillsyn 

5 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) 

och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utföres av Bygg- 

och miljönämnden. 

Fastighetsinnehavarens ansvar och skyldigheter 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 

6 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfall som uppkommer inom 

fastigheten hanteras i enlighet med dessa föreskrifter. I de fall 

fastighetsinnehavaren hyr ut eller på annat sätt överlåter nyttjanderätten av 

fastigheten övertar nyttjanderättshavaren fastighetsägarens ansvar enligt 

dessa föreskrifter. I det fall nyttjanderättshavaren inte följer dessa 

föreskrifter faller ansvaret tillbaka på fastighetsinnehavaren. När begreppet 

fastighetsinnehavare används i dessa föreskrifter avses både 

fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare.  
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Skyldighet att lämna avfall 

7 § Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall, från såväl hushåll som 

verksamheter, skall lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa 

föreskrifter.  

Sortering av avfall 

8 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera ut 

det matavfall som uppkommer i samband med avfallsbildandet. Avfallet 

sorteras ut i tillhandahållet emballage. 

9 §Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut de avfallsslag som anges i  

Bilaga 1 till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag lämnas av 

fastighetsinnehavaren på plats som anvisas i bilagan eller hämtas i särskild 

ordning vid fastigheten. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från 

fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte 

uppstår.  

10 § Sådana avfallsslag som omfattas av gällande förordning om 

producentansvar skall lämnas till de återvinningsstationer, eller liknande 

system, som finns i kommunen och som redovisas i Bilaga 2 till dessa 

föreskrifter.  

Skyldighet att informera 

11 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera 

den eller de som bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler för 

avfallshantering.  

Om förhållandena på fastigheten förändras på ett sätt som påverkar 

avfallshanteringen ska fastighetsinnehavaren utan anmodan informera 

renhållaren om detta.  

Avgiftsskyldighet 

12 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift i enlighet med vad 

som anges i 4 § i dessa föreskrifter. 

B. Särskilda bestämmelser 

Emballering och märkning av avfall 

13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för 

vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara väl 

emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 

uppkommer. 

14 § Farligt avfall som lämnas till renhållaren ska vara tydligt märkt med 

uppgift om innehåll.  

15 § Grovavfall som ska hämtas ska förpackas eller buntas och förses med 

märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.  
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Fyllnadsgrad och vikt 

16 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte 

heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Behållare 

som är överfull, för tung eller innehåller dåligt emballerade föremål som 

skärande eller stickande hanteras enligt renhållarens anvisningar.  

För grovavfall och elektronikavfall, vitvaror undantaget, gäller att enskilt 

kolli inte får väga mer än 15 kg. 

17 § Vid upprepade överträdelser avseende fyllnadsgrad och vikt äger 

renhållaren rätt att på fastighetsinnehavarens bekostnad byta ut kärl till en 

storlek som motsvarar det aktuella behovet. 

Ansvar för anskaffande och underhåll av anordningar för  
avfallshantering  

18 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att använda de behållare för avfall 

och latrin som renhållaren tillhandahåller. Emballage för matavfall 

tillhandahålls av renhållaren. Användande av annan utrustning ska 

godkännas av renhållaren. 

19 § Återgångsbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls genom 

renhållaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av 

återgångsbehållaren. 

20 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, installation och 

underhåll av för avfallshanteringen nödvändiga utrymmen eller anordningar 

såsom soputrymme, sopskåp m.m. 

Placering av behållare och tillträde till utrymmen 

21 § Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning 

underlättas. Behållare skall placeras med handtaget mot 

hämtningspersonalen och i övrigt så att den kan hämtas med kärra eller 

sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används. 

Avstånd mellan soprum eller annan behållarplats och angöringsplats för 

sophämtningsfordon får inte överstiga 5 meter och dragvägens lutning inte 

vara större än 5 grader. Behållaren får heller inte vara placerad på sådant 

sätt att olägenhet uppstår för gående eller annan trafik.  

22 § Renhållaren skall ges tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet 

skall utföras. Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning 

lämnas till renhållaren. Ändringar skall utan anmodan meddelas renhållaren. 

Väghållning 

23 § Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg fram till 

behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i framkomligt skick. 

Körbanan ska vara minst 3 meter bred och tåla ett axeltryck på minst 10 ton. 

Vägområdet ska hållas fritt från växtlighet i en bredd om minst 3,5 meter 

och till en höjd om minst 4 meter. Om transportväg utgörs av återvändsgata 

ska vändplats finnas. Krav på vändplatsens utformning meddelas av 
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renhållaren. Vintertid ska vägen hållas snöfri och vid behov vara 

halkbekämpad.  

24 § Om vägens beskaffenhet inte medger kontinuerlig trafik av tunga 

fordon äger renhållaren rätt att i överenskommelse med 

fastighetsinnehavaren placera sopkärlet intill närmast godkända väg.  

I fråga om avfall från enskild avloppsrening äger renhållaren rätt att 

hänskjuta frågan till Bygg- och miljönämnden för beslut om eget 

omhändertagande enligt 43 §.  

C. Avfallsspecifika bestämmelser 

Brännbart kommunalt avfall och grovavfall 

Hämtningsområden 

25 § Kommunen indelas i följande geografiska hämtningsområden: 

1. Områden med sammanhållen bebyggelse, var i även innefattas 

enstaka anläggningar av större betydelse 

2. Landsbygdsområden 

Hämtningsintervall 

26 § Hämtning av brännbart kommunalt avfall och grovavfall från hushåll 

och verksamheter ska utföras enligt nedan angivna bestämmelser.  

1. Sammanhållen  

bebyggelse 

Brännbart  

kommunalt avfall 

Grovavfall 

Verksamheter,  

institutioner och liknande 

Minst en gång  

per vecka 
- 

Flerfamiljshus Minst en gång  

per vecka 
- 

En- och tvåfamiljshus Minst en gång  

varannan vecka 

8 gånger per år 

enligt schema som 

fastställs av 

renhållaren 

2. Landsbygdsområde   

Verksamheter, 

institutioner  

och liknande 

Minst en gång  

per vecka 
- 

Flerfamiljshus Minst en gång  

varannan vecka 
- 

En- och tvåfamiljshus Minst en gång  

varannan vecka 

8 gånger per år 

enligt schema som 

fastställs av 

renhållaren 

Alla delar av kommunen   
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Fritidshus Minst en gång  

varannan vecka 

(avser perioden maj-

september, övrig del av 

året efter beställning) 

4 gånger per år 

enligt schema som 

fastställs av 

renhållaren 

 

Sanitärt avfall och avfall från enskild avloppshantering 

Latrin 

27 § Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren och normalt 

ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon 

som möjligt såvida inte särskilda skäl föreligger häremot. 

28 § Hämtning av latrin utförs efter budning enligt följande: 

a) Helårsbostäder: Hämtning en gång varannan vecka. 

b) Fritidsbostäder: Hämtning 4 alternativt 8 gånger under perioden 

maj-september och under övriga tider av året efter beställning hos 

renhållaren. 

Slam, fett, urin filtermassor m.m. 

29 § Slamavskiljare, fettavskiljare, slutna tankar för avloppsvatten eller 

urin, fosforfilter eller annan del av en enskild avloppsanläggning som ska 

tömmas, skall vara lätt tillgänglig för tömningspersonal. Lock eller 

manlucka skall lätt kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt 

vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och 

underhåll. Vid nyanläggning av anläggningsdel där tömning sker med 

slamsugningsfordon får avstånd mellan uppställningsplats för 

tömningsfordon och anläggningsdel som ska tömmas inte överstiga 10 

meter. Vid nyanläggning av anläggningsdel där tömning sker med kranbil 

får avståndet mellan uppställningsplats för fordon och anläggningsdel som 

skall tömmas inte överstiga 5 meter.  

30 § Renhållaren är även skyldig att tömma äldre avskiljare eller tankar på 

större avstånd än 10 meter från uppställningsplats för tömningsfordon mot 

extra avgift som ska regleras i av kommunfullmäktige fastställd taxa.  

31 § Tömning av slamavskiljare, fettavskiljare, slutna tankar för 

avloppsvatten eller urin eller annan del av en enskild avloppsanläggning 

sker minst en gång per år eller tätare efter budning.  

32 § Tömning av slamavskiljare för enbart bad-, disk-, och tvättvatten 

(BDT) samt fosforfilter sker minst en gång vartannat år eller tätare efter 

budning.  

196



8 

Annat avfall än kommunalt avfall och därmed jämförligt  

avfall 

Uppgiftsskyldighet 

33 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat 

avfall än kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall, skall på anmodan 

av Kommunstyrelsen, eller den som Kommunstyrelsen utsett, lämna de 

uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering 

som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

34 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 

förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på 

anmodan av Bygg- och miljönämnden lämna de uppgifter i fråga om 

förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 

behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.  

Farligt avfall från verksamheter 

35 § Kommunen har inte påtagit sig något utvidgat renhållningsansvar för 

farligt avfall. 

D. Undantag 

Egen borttransport 

36 § Fastighetsägare får trots det som anges i 7 § själv transportera följande 

typer av avfall som uppkommer i hushållet till anvisad avlämningsplats 

enligt Bilaga 1-2 i dessa föreskrifter.  

 Farligt avfall 

 Elavfall, inkl. batterier 

 Grovavfall 

 Trädgårdsavfall 

 Avfall som omfattas av producentansvar 

Behållare, dragväg 

37 § Om det finns synnerliga skäl att frångå de av renhållaren föreskrivna 

behållartyperna enligt 18 § i dessa föreskrifter kan fastighetsägare i anmälan 

till renhållaren begära att annan behållare får användas.  

38 § Om det finns synnerliga skäl kan fastighetsinnehavaren efter ansökan 

till Bygg- och miljönämnden beviljas undantag från förebestämmelser om 

avstånd och dragväg som anges i 21 § och 27 § dessa föreskrifter.  
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Uppehåll i hämtning 

39a § Under förutsättning att en fastighet inte kommer att utnyttjas under en 

sammanhängande period om minst 6 månader (permanentfastighet) 

respektive 12 månader (fritidsfastighet), kan fastighetsinnehavaren efter 

ansökan till bygg och miljönämnden medges uppehåll avseende sådan 

hämtning som anges i  

26 § och 28 §.  

Medgivande om uppehåll i hämtning får ges för en period om maximalt 3 år 

och ansökan skall lämnas till bygg och miljönämnden senast en månad före 

den avsedda uppehållsperioden. 2. Möjlighet till hämtning två gånger 

per år efter budning finns. Vid sådant förfarande får matavfall inte sorteras 

ut och slängas i tillhandahållet emballage. Hur renhållningsavgiften 

påverkas av uppehåll i hämtning ska regleras i av Kommunfullmäktige 

fastställd taxa. 

39b § Under förutsättning att en fastighet inte kommer att utnyttjas under en 

sammanhängande period om minst 1 år kan fastighetsinnehavaren efter 

ansökan till Bygg- och miljönämnden medges uppehåll avseende sådan 

hämtning som anges i 31 – 32 §§. 

Medgivande om uppehåll i hämtning får ges för en period om maximalt 3 år 

och ansökan skall lämnas till Bygg- och miljönämnden senast en månad 

före den avsedda uppehållsperioden Hur renhållningsavgiften påverkas av 

uppehåll i hämtning ska regleras i av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Eget omhändertagande 

Allmänt 

40 § Fastighetsinnehavare kan för visst avfallsslag och under vissa 

förutsättningar medges rätt att själv omhänderta sådant avfall som enligt 

dessa föreskrifter skall lämnas till bygg och miljönämnden. Prövning av 

eget omhändertagande av avfall sker efter anmälan respektive ansökan till 

Bygg- och miljönämnden och får endast medges om det kan ske utan att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. En anmälan eller 

ansökan angående eget omhändertagande ska alltid innehålla uppgifter om 

vilket avfallsslag som begäran avser samt en redovisning av på vilket sätt 

som fastighetsägaren avser omhänderta det aktuella avfallet.  

Trädgårdsavfall 

41 § Gräs, löv och annat komposterbart trädgårdsavfall får utan särskild 

anmälan komposteras inom den egna fastigheten.  

Matavfall 

42 § Matavfall får efter anmälan till Bygg- och miljönämnden komposteras 

inom den egna fastigheten. Kompostering ska ske i skadedjurssäker 

behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppstår.  
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På fastighet med fastgödselhantering får bioavfallet komposteras i 

gödselvårdsanläggningen om det kan ske så att olägenheter för 

omgivningen inte uppstår. 

Sanitärt avfall och avfall från enskild avloppshantering 

43 § Latrin, urin, slam från slamavskiljare och filtermassor från fosforfilter 

får efter godkänd ansökan till Bygg- och miljönämnden omhändertas inom 

den egna fastigheten. Tillräcklig markareal av lämplig beskaffenhet ska 

finnas.  

Döda sällskapsdjur 

44 § Om ingen misstanke om smitta föreligger kan döda sällskapsdjur 

grävas ner på egen mark eller på särskilt anvisad plats för nedgrävning av 

döda sällskapsdjur. Platsen ska väljas så att risk för olägenheter undviks.  

Förändrat hämtningsintervall 

Sanitärt avfall och avfall från enskild avloppshantering 

45 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Bygg- och miljönämnden 

beviljas förlängt hämtningsintervall avseende tömning av slamavskiljare, 

fettavskiljare, slutna tankar för avloppsvatten eller urin, fosforfilter eller 

annan del av en enskild avloppsanläggning.  

Befrielse från skyldighet att lämna avfall 

46 § Fastighetsinnehavare som beviljats tillstånd till eget omhändertagande 

av latrin, urin, slam från slamavskiljare eller filtermassor från fosforfilter 

enligt 43 § i dessa föreskrifter kan efter ansökan till Bygg- och 

miljönämnden beviljas befrielse från skyldigheten att lämna sådant avfall 

till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.  

47 § Innehavare till helt outnyttjad fastighet, exempelvis rivningsfastighet, 

ödehus eller fastighet som av annan anledning kommer att stå helt oanvänd 

under överskådlig framtid kan efter anmälan till bygg och miljönämnden 

helt befrias från skyldigheten att betala renhållningsavgift avseende den 

aktuella fastigheten. Befrielsen kan medges för en period om maximalt 3 år 

i taget.  

Andra undantag 

48 § Finns särskilda skäl kan Bygg- och miljönämnden efter skriftlig 

ansökan besluta om undantag även i andra fall än vad som anges i 36-47 §§ 

ovan. 

Övrigt 

49 § Vid oklarhet om tillämpningen av dessa föreskrifter ska renhållaren 

hänskjuta frågan till Bygg- och miljönämnden för beslut. 
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50 § Undantag från dessa föreskrifter är personliga och kan tidsbegränsas. 

Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten och kan 

även upphävas om förutsättningarna på fastigheten förändras, om olägenhet 

uppstår eller om fastighetsinnehavaren lämnat felaktig information. 

E. Övergångsbestämmelser 

 

F. Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01 då renhållningsordning för 

Finspångs kommun 2014-03-26 upphör att gälla.  
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Bilaga 1 – Sortering av avfall 

 

Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas på anvisad plats 

som anges vid respektive avfallsslag. 

Matavfall 
Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut matavfall från hushållets avfall 

och paketera detta i särskilt avsett emballage som tillhandahålls av 

renhållaren. Emballaget skall förslutas väl och sedan slängas ihop med 

övrigt avfall från hushållet i gemensam behållare, som renhållaren 

tillhandahåller.  

 

Matavfall från verksamheter sorteras och emballeras på ett sådant sätt som 

renhållaren kan godkänna.  
 

Farligt avfall 

Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och hålla 

detta avskilt från annat avfall. Kommunalt avfall som utgörs av eller 

innehåller farligt avfall* ska lämnas vid Sjömansängs återvinningscentral. 

Förpackningar med farligt avfall som lämnas skall vara tydligt märkt med 

uppgift om innehåll.  

Farligt avfall kan även lämnas till Miljöbilen som två gånger per år tar emot 

farligt avfall vid återvinningsstationerna i Lotorp, Rejmyre, Hävla, 

Sonstorp, Hällestad, Ljusfallshammar, Grytgöl och Igelfors. Aktuellt 

schema för Miljöbilen annonseras på respektive återvinningsstation, via 

hemsida och miljöalmanacka samt i pressen. 

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras 

som farligt avfall: 

 Färg-, lackavfall samt hartser 

 Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 

 Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, 

vanliga lysrör där gasinnehållet är farligt och därför ska hanteras 

varsamt) 

 Lösningsmedel 

 Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 

 Bekämpningsmedel 

 Sprayburkar 

 Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande 

ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, 

avkalkningsmedel) 

 Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, 

barometrar, reläer) 
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 Batterier 

 Spillolja och annat oljeavfall 

OBS: Medicinrester lämnas till apotek. 

*Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 3 till avfallsförordningen 

(2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*) 

Elavfall 

Allmänt 

Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut hushållets avfall av elektriska 

och elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat avfall. Avfall 

av elektriska och elektroniska produkter kan lämnas in vid 

Återvinningscentralen Sjömansäng. 

Batterier 

Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att 

sortera ut batterier. Batterier kan lämnas vid Återvinningscentralen 

Sjömansäng samt vid återvinningsstationerna. Produkter med inbyggda 

miljöfarliga batterier kan lämnas vid försäljningsställen. Bilbatterier och 

andra större startbatterier ska i först hand lämnas vid inköpsställen men kan 

också lämnas vid Återvinningscentralen Sjömansäng. 

Kasserade kylskåp och frysar 

All hantering av kylskåp och frysar ska ske så att inte köldmediet läcker ut. 

Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid Återvinningscentralen 

Sjömansäng eller hämtas vid fastighet efter budning. Även verksamheter i 

Finspångs kommun får efter avisering avlämna kyl- och frysmöbler vid 

Sjömansängs återvinningscentral. 

Grovavfall  

Grovavfall från hushållen (skrymmande kommunalt avfall) kan lämnas vid 

Återvinningscentralen Sjömansäng. Grovavfall är sådant skrymmande 

avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i 

behållare eller säck för kommunalt avfall. Grovavfall är exempelvis 

utrangerade möbler, cyklar och liknande. 
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Bilaga 2 - Producentansvar 

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas kan, förutom vid 

Återvinningscentralen Sjömansäng, lämnas vid återvinningsstationerna eller 

på annan plats som anvisas av förpackningsproducent. 

Återvinningsstationernas nuvarande placering framgår av tabellen nedan. 

Återvinningsstationer Finspångs kommun 

Bergslagshallen Parkeringen 

Profilen Profilvägen 7 

Norrmalm Mejeribacken 

Nyhem Oxhagsvägen 

Ängslyckan Södra Storängsvägen 43 

Viberga Coop, parkeringen 

Dunderbacken Bussvändplats 

Viggestorp Husarvägen 2 

Norrmalmsvägen/Villavägen Parkeringsplatsen 

Lotorp Lorebergsvägen 

Rejmyre P-plats Folkets Hus 

Hävla F.d. Affären 

Sonstorp Affären 

Hällestad Kyrkan, Örebro/Kullavägen  

Ljusfallshammar Örebrovägen 420 

Grytgöl Källgårdsvägen 

Igelfors Affären 
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Erica Ekblom 

2020-05-18  1 (2) 

Dnr KS.2018.0357 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Genomförande av samråd samt granskning av detaljplan 
för värmeverket och del av Hårstorp 1:1 och 1:97 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs 
Tekniska Verks befintliga värmeverk. Detta för att bättre utnyttja bränslen och 
minska oljeberoendet, samt med det nya bränsleupplaget kunna minska antalet 
transporter i området En ny detaljplan skulle också göra det möjligt för en del av 
kringliggande verksamheter att expandera.  

Detta genomförs genom att gällande detaljplanerna moderniseras med avseende på 
ändamål. Småindustri blir verksamhetsområde, som bättre stämmer överens med 
den verksamhet som bedrivs i området idag.  

För fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97 så ska prickmarken mot gata minskas för 
att bland annat möjliggöra bättre entréer till verksamheterna. 

Mitt i kvarteret finns i gällande plan (DP174) ett park/planteringsområde. För att 
göra det möjligt för en del av befintliga verksamheter att expandera överförs viss del 
av denna mark till kvartersmark med bestämmelserna Z – verksamhetsområde. 

Samråd om detaljplaneförslag 

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen 
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför 
viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv. För att 
underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda till 
samrådsmöte.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för värmeverket samt del av
Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera för genomförande av samråd enligt 5 kap.
11§ plan- och bygglagen.
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Dnr KS.2018.0357  

  

 

 

2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna 
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra granskning av planförslaget för värmeverket samt 
del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

3. Att föreslå Kommunfullmäktige att delegera beslutet att anta detaljplanen 
för värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera till 
Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 

 

Bilagor 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Liten MKB 
Naturvärdesbedömning 
Utredningar 
Fastighetsförteckning (denna får inte vara äldre än 2 månader och tas därför fram 
när samråd ska ske.) 

 

Expediering 
Beslut ska delges till: 
Sektor Samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 235   Dnr: KS.2018.0357 

 

Genomförande av samråd samt granskning av detaljplan för 
värmeverket och del av Hårstorp 1:1 och 1:97 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs 

Tekniska Verks befintliga värmeverk. Detta för att bättre utnyttja bränslen och 

minska oljeberoendet, samt med det nya bränsleupplaget kunna minska antalet 

transporter i området En ny detaljplan skulle också göra det möjligt för en del av 

kringliggande verksamheter att expandera.  

Detta genomförs genom att gällande detaljplanerna moderniseras med avseende 

på ändamål. Småindustri blir verksamhetsområde, som bättre stämmer överens 

med den verksamhet som bedrivs i området idag.  

För fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97 så ska prickmarken mot gata minskas 

för att bland annat möjliggöra bättre entréer till verksamheterna. 

Mitt i kvarteret finns i gällande plan (DP174) ett park/planteringsområde. För att 

göra det möjligt för en del av befintliga verksamheter att expandera överförs viss 

del av denna mark till kvartersmark med bestämmelserna Z – 

verksamhetsområde. 

Samråd om detaljplaneförslag 

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför 

viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv. För att 

underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda 

till samrådsmöte.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för värmeverket samt del 

av Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera för genomförande av samråd enligt 5 

kap. 11§ plan- och bygglagen 

2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter 

inkomna synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen ge 

förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning av planförslaget för 

värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

3. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för värmeverket samt del av 

Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera till kommunstyrelsen i enlighet med 5 

kap. 27§ plan- och bygglagen 

- - - - - 
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Detaljplan för 
 

värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 och 1:97 

med flera, Finspångs kommun 

  Planbeskrivning 

 

 

 

          Dnr KS.2018.0357 

          Datum 2020-05-18 

          Samrådshandling 

          Antagen 20XX-XX-XX 

          Laga kraft 20XX-XX-XX 
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D E T A L J P L A N  F Ö R  

 

värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med 

flera, Finspångs kommun 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 

 

209



 

 

Innehåll

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

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

Plan- och bygglagen .................... 2 

Förfarande .................................. 2 

Planprocess och skede ................ 2 

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

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

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

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

MKN luft ..................................... 3 

MKN vatten ................................ 4 

Riksintresse för totalförsvaret ..... 4 

Plandata .................................... 4 

Lägesbestämning ........................ 4 

Markägoförhållanden ................. 5 

Tidigare ställningstaganden ....... 5 

Översiktliga planer ...................... 5 

Detaljplaner, 
områdesbestämmelser och 
förordnanden ............................. 5 

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

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

Planförslag och konsekvenser ..... 7 

Bebyggelse ................................. 7 

Gator och trafik .......................... 8 

Natur .......................................... 8 

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

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

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

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 13 

Genomförandefrågor ............... 13 

Ansvarsfördelning ..................... 13 

Genomförandeorganisation ...... 14 

Genomförandetid ..................... 14 

Preliminär tidplan ..................... 15 

Tekniska frågor – Redovisa 
förändringar o dyl ..................... 15 

Fastighetsrättsliga frågor och 
konsekvenser ........................... 16 

Ekonomiska frågor .................... 17 

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

210



 
V Ä R M E V E R K E T  S A M T  D E L  A V  H Å R S T O R P  1 : 1  O C H  1 : 9 7  

M E D  F L E R A ,  F I N S P Å N G S  K O M M U N  

 

OM DETALJPLANEN  

Detaljplanens handlingar  

Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:  

• Planbeskrivning (detta dokument)  

• Plankarta i storlek A0 i skala 1:1000  

• Behovsbedömning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)  

• Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)  

• Vad är en detaljplan – se sista sidan i planbeskrivningen  

 Följande utredningar har tagits fram i samband inför samrådet:  

• Dagvattenutredning inför DP Sjömansäng och DP Värmeverket, 

Finspångs kommun, WSP Sverige AB 2015-09-15. 

• Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, MUR/GEO, WSP 

2014-10-24 

• Liten MKB, uppförande och drift av bränslelager vid fastigheten 

Hårstorp 3:358  

  

 

 

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 

2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.  

Förfarande  

Detaljplanen tas fram med standard förfarande.  

Planprocess och skede  

Planen befinner sig i samrådsskedet. Yttranden över samrådsförslaget kan 

lämnas under samrådstiden. 

Handlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning, 2020-05-18 

• Liten Miljökonsekvensbeskrivning, 2019-04-17 
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• Fastighetsförteckning, 2020-05-18 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av 

befintligt värmeverk. Men också att göra det möjligt för kringliggande 

verksamheter att expandera.  

Huvuddrag 

De för området gällande detaljplanerna moderniseras med avseende på 

ändamål. Småindustri blir verksamhetsområde, som bättre stämmer överens 

med den verksamhet som bedrivs i området idag. Delar av gällande 

detaljplaner (D174 och D175) upphävs och gällande plan för 

fjärrvärmeverket (DP 221) ersätts i sin helhet av denna plan. 

För fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97 så ska prickmarken mot gata 

minskas för att bland annat möjliggöra bättre entréer till verksamheterna. 

Mitt i kvarteret finns i gällande plan (DP174) ett park/planteringsområde. 

För att göra det möjligt för befintliga verksamheter att expandera överförs 

viss del av denna mark till kvartersmark med bestämmelserna Z – 

verksamhetsområde. 

 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och 

miljökvalitetsnormer. 

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luft-

kvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i 

samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för 

utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som regle-

ras är kvävedioxid 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 sam-

verkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. 

SMHI:s program Simair används för beräkningar. I likhet med föregående 

år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon risk att MKN 

överskrids för något ämne. 
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MKN vatten 

Recipient för planområdet är sjön Glan (ytvatten). Sjön har en otillfredsstäl-

lande ekologisk status. Höga halter av kvicksilverföreningar. Kommunens 

ambition är att Glan ska uppnå en god kemisk status. Ett genomförande av 

detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på MKN.  

 

Riksintresse för totalförsvaret 

Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § 

miljöbalken. Riksintressena som omfattas är;   

- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)   

- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)  

Inom ovannämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som 

höga objekt räknas över 20 m inom influensområde för luftrum (Malmslätt 

flygfält). Innanför planområdet bedöms bebyggelsen inte bli så hög att för-

svarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt.  

 

 

Plandata 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande  

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i den östra delen av Finspångs tätort inom Viberga 

småindustriområde. Område avgränsas av Västralundsvägen, 

Skäggebyvägen, Leverstorpsvägen och Industrivägen

 

Planområdet är cirka 11 ha stort. 
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Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av: 

HÅRSTORP 1:1, HÅRSTORP 2:6, 
HÅRSTORP 3:322, HÅRSTORP 3:323 

Finspångs kommun 

HÅRSTORP 2:2 SEJFAB Holding i Östergötland AB 

HÅRSTORP 2:3 Antrams Biltillbehör AB 

HÅRSTORP 2:5 Runex Aktiebolag 

HÅRSTORP 2:10 Martin Malmlöv, Joakim Fröbom 

HÅRSTORP 3:332 Bygg- och Reparationsfirma Lars 
Bergling AB 

HÅRSTORP 3:357 Ramlövs El Aktiebolag 

HÅRSTORP 3:358 Finspångs Tekniska verk AB 

HÅRSTORP 1:11, HÅRSTORP 1:97 FBB Fastigheter AB 

HÅRSTORP 1:14 Timo Huovinen 

 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges 

området som planlagt för industriändamål. En del av området ligger inom 

det område som pekats ut att ingå i avfallsanläggningen Sjömansäng. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Området är detaljplanelagt och omfattas av tre detaljplaner. 

 

Småindustriområdet (stg 1274 m fl), D175 
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Detaljplanen anger markanvändningen småindustriändamål av sådan 

beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, 

brandsäkerhet och trevnad. Byggnadshöjden uppgår till maximalt 8 meter. 

Planen vann laga kraft 1984-03-01. 

Småindustriområdet stg 1274 m fl (öster om 
Västralundsvägen), D174 

Detaljplanen anger markanvändningen småindustriändamål av sådan 

beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, 

brandsäkerhet och trevnad samt mark för park eller plantering. 

Byggnadshöjd uppgår till maximalt 8 meter Planen vann laga kraft 1984-06-

13. 

Detaljplan för Hårstorp 3:358, Dp221 

Detaljplanen anger markanvändningen fjärrvärmeverk. Byggnadshöjden är 

30 meter inom området. Utöver denna höjd har två områden avsedda för 

byggnation av ackumulatortankar fått byggnadshöjden 50 meter och ett 

mindre område där befintlig skorsten är placerad har byggnadshöjden 75 

meter. Planen vann laga kraft 2002-03-01. 

 

 

Miljöbedömning 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 

miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en 

miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 

beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 

utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av 

detaljplanen för verksamhetsområde del av Hårstorp 1:1 med flera har inte 

bedömts innebära betydande miljöpåverkan. För Finspångs Tekniska Verk 

har beslut om att mellanlagring och hantering av avfall inte antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. En liten MKB har upprättats, enligt beslut från 

Länsstyrelsen 2019-04-17, se bilaga. 

 

Kommunala beslut i övrigt 

Uppdraget att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga indu-

striområde beslutades av Kommunstyrelsen 2014-02-10 § 76 (Dnr 

2014.0046.214). Ärendet har varit vilande sedan slutet av 2014 men nu vill 

värmeverket ta upp arbetet med detaljplanen igen och samhällsplane-

ringsenheten kan återuppta arbetet. 
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Samhällsplaneringsenheten önskar driva detaljplaneprocessen enligt de nya 

regler i plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 januari 2015 i den la-

gen finns nya verktyg som underlättar detaljplanearbetet. 

2018-05-21 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag att ta fram en ny de-

taljplan med de nya förutsättningarna. 

Planförslag och konsekvenser 

Bebyggelse 

Planområdet är redan ett etablerat verksamhetsområde. Här finns 

fjärrvärmeverket, mindre tillverkningsindustrier, verkstäder samt en del 

handel. Bebyggelsen består av blockformiga avskalade anläggningar av 

industriell karaktär. Mot Skäggebyvägen står byggnaderna förhållandevis 

tätt och ger kvarteret ett slutet otillgängligt uttryck. Även omgivande 

bebyggelse har liknande karaktär.  

Planen anger en högsta tillåtna byggnadshöjd på tre respektive tolv meter. 

Ny byggbar mark kommer att tillskapas för några av fastigheterna inom 

detaljplanen. Viss minskning av prickad mark kommer även att göras. 

Planerad bebyggelse inom planområdet är tänkt som komplement till 

nuvarande verksamheter. 

Service 

Offentlig service finns närmast tillgänglig i Finspångs centrum cirka 2 

kilometer från planområdet. Olika typer av kommersiell service finns i 

planområdets direkta närhet. 

Tillgänglighet 

All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och 

lagstiftning avseende tillgänglighet.  

I samband med förnyelse av markbehandlingen i området ska god tillgäng-

lighet till entréer säkerställas och framkomlighet för alla tryggas. Kommu-

nens tillgänglighetspolicy ska tillämpas vid projektering inom planområdet. 

Höjdsättning inom planområdet ska ske så att lutningar inte överstiger gäl-

lande tillgänglighetsnormer. Utgångspunkten är att alla entréer ska nås utan 

trappsteg eller separata ramplösningar.  

Området går att nå med bil, cykel eller till fots, kollektivtrafik finns inom 

600 m. 

Trygghetsaspekter 

Entréer, bil- och cykelparkeringar, gångvägar och miljön i övrigt ska utfor-

mas överblickbara och väl upplysta. 
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Utemiljö, lek och rekreation 

Planen omfattar ett verksamhetsområde där människor i huvudsak vistas 

under sin arbetstid. Planområdet gränsar till ett skogsparti som kan 

tillgodose de inom området anställdas behov av rekreation under pauser. 

 

Gator och trafik 

Gatunät 

Trafikförsörjningen till området sker via Västralundsvägen/Skäggebyvägen 

och Leverstorpsvägen till riksväg 51.  

Mellan Sjömansäng och fjärrvärmeverket finns en enskild väg där största 

delen av interntransporterna mellan avfallsanläggningen och fjärrvärme-

verket sker. Transporterna består av avfallsbränsle och biobränsle som först 

vägs in vid värmeverket och sedan transporteras till avfallsanläggningen för 

kvalitetssäkring/mellanlagring och därefter åter till värmeverket för 

förbränning. Dessa transporter uppgår idag till cirka 27 000 ton/år. Med 

frigörande av ytor som blir följden av detta planförslag beräknas dessa 

transporter kunna minskas med 40 %. Detta genom att kvalitetssäkring och 

mellanlagring kan ske i direkt anslutning till värmeverket. 

Gång-, cykel och mopedtrafik 

Inom- och i anslutning till planområdet finns inga särskilda cykel- eller mo-

pedvägar. Gångtrafik sker på gatornas trottoarer eller inom kvartersmark. 

Kollektivtrafik 

Östgötatrafiken har hållplatser för regiontrafiken i anslutning till planområ-

det. Lokaltrafiken har hållplatser ca 600 m norr och öster om planområdet.  

Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering och varumottagning sker inom tomtmark. Ut- och infart till fas-

tigheterna sker mot intilliggande lokalgata. 

Natur 

I mitten av planområdet finns ett grönområde som i gällande plan utgörs av 

allmän plats med bestämmelsen park/plantering. Området är inte tillgängligt 

för allmänheten, en del av den ytan kommer att bli kvartersmark för att 

möjliggöra expansion för några de befintliga verksamheterna men en större 

del av park/planterings området kommer att finnas kvar för infiltration. 

Övrig mark inom planområdet är antingen bebyggd eller ianspråktagen på 

annat sätt. 
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En naturvårdsbedömning utförd 2019-05-10 påvisar att det inte finns några 

särskilda naturvärden i området. Ur naturvårdssynpunkt är det viktigt att den 

våtmark som finns inte påverkas negativt av ianspråktagande av den 

intilliggande marken. 

Mark- och vegetation 

Stora delar av detaljplanområdet är ianspråktaget med hårdgjorda ytor, i det 

centrala området finns det obebyggd naturmark med gräs, buskar och sly 

samt mindre skogspartier. Strax utanför planområdet i söder ligger avfalls-

anläggningens våtmark. 

Geotekniska förhållanden 

Av SGU:s jordartskarta framgår att planområdet till största del består av lera 

och berg. Den södra delen utgörs av kärr. En geotekniks utredning har 

genomfört, se rapport 2014-10-24. Grundläggningsförhållandena, för 

eventuella konstruktioner och/ eller anläggningar, varierar i området. Därför 

behövs kompletterande geotekniska undersökningar innan projektering av 

grundkonstruktioner för byggnad och/eller anläggning utföras inom aktuellt 

område. 

 

 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Störningar och riskfrågor 

Det ändrade ändamålet från småindustri till verksamhetsområde medför inga 

större förändringar för bostadsbebyggelsen norr om riksväg 51. Småindu-

striområdet används redan i dag för ett flertal olika verksamheter. 

218



 
V Ä R M E V E R K E T  S A M T  D E L  A V  H Å R S T O R P  1 : 1  O C H  1 : 9 7  

M E D  F L E R A ,  F I N S P Å N G S  K O M M U N  

10 

Vibrationer 

I samband med eventuella schaktnings- och uppfyllnadsarbeten kan 

närliggande byggnader och anläggningar påverkas. Innan byggnadsarbeten 

påbörjas bör därför en riskanalys utföras med avseende på planerade 

arbeten. 

Buller 

För denna detaljplan har ingen särskild bullerutredning gjorts. Riksväg 51 

trafikeras av 12 500 fordon per dygn vilket inte bedöms medföra någon 

störning för industriverksamheten. 

Inom området förekommer ingen bulleralstrandeverksamhet som bedöms 

störande för omgivningen.  

Förorenad mark 

Inom planområdet finns det ett flertal verksamheter som klassas som miljö-

farlig verksamhet där kommunen är tillsynsmyndighet. En markteknisk 

undersökning har gjorts, se markteknisk undersökningsrapport 2014-10-24. 

Förekomster av Alifater, PAH H samt bly och krom finns i området. Kom-

pletterande miljöprovtagningar och analyser bör utföras vid eventuellt 

schakthantering.  

 

219



 
V Ä R M E V E R K E T  S A M T  D E L  A V  H Å R S T O R P  1 : 1  O C H  1 : 9 7  

M E D  F L E R A ,  F I N S P Å N G S  K O M M U N  

11 

 

Radon 

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert. 

Risk för skred/ höga vattenstånd 

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

vattenstånd. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

För den planerade nya bebyggelsen kan spillvatten och dricksvatten anslutas 

till befintliga ledningar  

Värme 

Ny bebyggelse inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet.  

El 

Området är anslutet till befintligt elnät. 

Avfall 

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för 

avfallshanteringen inom planområdet. 

Elektronisk kommunikation 

Området har goda förutsättningar att försörjas med elektronisk kommunikat-

ion. Tele- och bredbandsledningar finns i gatumarken. Planområdet kan an-

slutas till den fiber som Finspångs Stadsnät Finet AB äger. 

Dagvatten 

En dagvattenutredning är utförd inför DP Sjömansäng och DP Värmeverket, 

Finspångs kommun, WSP Sverige AB, 2015-09-15. I detaljplan för värme-

verket m.fl har yta för industrimark minskats sedan dagvattenutredningen 

utförts. 

Befintliga verksamheter är anslutna till det allmänna dagvattennätet. Dag-

vatten avleds från gator till befintliga dagvattenledningar via intag av dag-

vattenbrunnar. 

Det finns inga kända problem med översvämningar eller kapacitetsbegräns-

ningar i befintliga ledningar dock finns det risker för uppkomst av flaskhals-

effekt längre nedströms i systemet vid ökade flöden.  

Respektive fastighet har ansvar för hantering av dagvatten, det tillkom-

mande dagvatten ska om möjligt hanteras lokalt, flödet kan begränsas ge-

nom att använda genomsläppliga material på hårdgjorda ytor, som t ex tak-
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ytor, infarter och parkeringsytor mm. innan det avleds till befintliga led-

ningar, dagvattenfördröjning med rening kan bli aktuellt där marken har 

svårt att släppa igenom dagvattnet. Det framtida dagvattenflödet samt för-

oreningshalterna ut från planområdet ska inte överstiga dagens halter. 

I detaljplaneförslaget behålls centralt en större yta som natur, där dagvatten 

kan fördröjas samt även fungera som översvämningsyta för tekniska Ver-

kens ackumulatortank. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandefrågor 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrätts-

liga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs 

för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomfö-

randebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan fungerar 

som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor 

som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, Va-anläggningar, 

vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag. 

 

Ansvarsfördelning 

Huvudmannaskap för allmän plats 

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats. Kommunen ansvarar för 

att gator och gång-/cykelvägar anläggs, byggs om och på annat sätt iord-

ningställs på det sätt som framgår av detaljplanen. Kommunen ansvarar 

också för drift och underhåll. 

Huvudmannaskap för vatten och avlopp 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvat-

ten. Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för de allmänna vatten- och 

avloppsanläggningarna, och är ansvarigt för att vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar byggs ut i området samt ansvarar för drift och underhåll 

fram till anvisad anslutningspunkt.  

 

El, tele mm. 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Ac-

cess AB är huvudman för telenätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess ut-

byggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastig-

het. 
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Fjärrvärme 

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och an-

svarar för anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelse-

punkt. 

Kvartersmark 

Varje exploatör och fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomfö-

rande inom sin kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och 

bebyggs enligt detaljplanen.  

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvar-

tersmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning.  

Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vat-

ten och avlopp, fjärrvärme, el, tele etc när anslutning är aktuell. 

 

Genomförandeorganisation 

Genomförande och samordning 

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs kom-

mun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och all-

männa ledningar. Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska 

kontrollen av VA-ledningar och dagvattenledningar inom allmän platsmark. 

Mark- och avtalsfrågor 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 

handläggs av samhällsplaneringsenheten. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 

Lantmäteriet i Linköping. 

Bygglov/ anmälan 

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov lämnas till Finspångs kom-

mun, Samhällsplaneringsenheten. Till Samhällsplaneringsenheten lämnas 

även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta 

beställs hos Samhällsplaneringsenheten. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 

detaljplanen.  
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Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om 

det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka 

inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter ge-

nomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fastig-

hetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

 

Genomförande inom allmän plats 

Viss del av området Park/ Plantering kommer att överföras till kvartersmark 

och resterande omvandlas till Natur. 

 

Genomförande inom kvartersmark 

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 

startbesked tagits. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avlopps-

nätet är upprättad. 

 

Preliminär tidplan 

Planering:  

Samråd om detaljplan Sommaren 2020 

Granskning av detaljplan Höst 2020 

Detaljplan laga kraft * Vinter 2020-21 

Genomförande allmän platsmark  

  

Genomförande kvartersmark  

Upprättande av köpeavtal 2021 

Fastighetsreglering 2021 

Försäljning av mark 2021 

*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommun-

styrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett 

överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas 

upp till två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av ge-

nomförandet. 

Tekniska frågor – Redovisa förändringar o dyl 

Gata, park mm 

Kvarvarande naturmark kommer att även fortsättningsvis att ingå i kommu-

nens skötsel av grönytor. 

Parkering 

Parkering för verksamheter ska i första hand ske inom kvartersmark.  
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Vatten och avlopp 

Allmänna ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns i området och 

tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga nät. 

Dagvatten 

Respektive fastighetsägare är ansvarig för hantering av dagvatten inom den 

egna fastigheten. Omhändertagandet kan omfatta infiltration via mark och 

eventuellt komplettering med fördröjning inom fastigheten. Dagvattenflödet 

kan begränsas genom att använda genomsläppliga material på hårdgjorda 

ytor, som t ex infarter och parkeringsytor mm. 

Där det inte är möjligt med lokalt omhändertagande av dagvatten ska fastig-

hetsägaren ansluta fastigheten till det allmänna dagvattennätet. 

Vägdagvatten avleds via ledningar till det allmänna dagvattennätet. 

El, energi, tele mm 

El- och teleledningar finns inom området.  

Detaljplanen kommer att kompletteras med områden reserverade för tek-

niska anläggningar om Vattenfall Eldistribution AB har behov av detta. 

Tekniska utredningar 

Inom ramen för detaljplanearbetet har följande utredningar genomförts: 

Geoteknisk utredning för del av Hårstorp 1:1, WSP 

Dagvattenutredning för hela planområdet, WSP 

 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Planområdet innehåller 25 fastigheter. 

HÅRSTORP 1:1, HÅRSTORP 2:6, 
HÅRSTORP 3:322, HÅRSTORP 3:323 

Finspångs kommun 

HÅRSTORP 2:2 SEJFAB Holding i Östergötland AB 

HÅRSTORP 2:3 Antrams Biltillbehör AB 

HÅRSTORP 2:5 Runex Aktiebolag 

HÅRSTORP 2:10 Martin Malmlöv, Joakim Fröbom 

HÅRSTORP 3:332 Bygg- och Reparationsfirma Lars 
Bergling AB 

HÅRSTORP 3:357 Ramlövs El Aktiebolag 

HÅRSTORP 3:358 Finspångs Tekniska verk AB 

HÅRSTORP 1:11, HÅRSTORP 1:97 FBB Fastigheter AB 

HÅRSTORP 1:14 Timo Huovinen 
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Avtal 

Köpeavtal ska upprättas mellan Finspångs kommun och fastighetsägare som 

vill köpa mark från fastigheten Hårstorp 1:1. 

Kvartersmark 

Detaljplanen innebär att viss del av före detta allmän platsmark som nu 

planläggs som industrimark kan komma att överföras till kvartersmark. In-

tresserade fastighetsägare ska kontakta Samhällsplaneringsenheten, Fin-

spångs kommun. 

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsägarna 

själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t ex avstyckning, kan 

endast sökas av den fastighetsägaren. Åtgärder som berör två eller flera fas-

tighetsägare, t ex fastighetsreglering, kan sökas av någon av de berörda fas-

tighetsägarna med en överenskommelse mellan parterna som grund för an-

sökan. 

Detaljplanen förutsätter att fastighetsreglering ska ske mellan kommunen 

och privata fastighetsägare, bland annat genom överföring av mark som ti-

digare utgjort gatu- eller parkmark. 

Allmän platsmark 

Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in enskild mark för allmän 

plats (gator, torg och park).  

Servitut 

Befintliga servitut, tillkommande servitut… 

Ledningsrätt 

Inom planområdet finns ledningsrätter för fjärrvärme, vatten- och avlopp 

samt tele.  

Ledningsrätterna har säkerställts med områden som ska vara tillgängligt för 

allmänna underjordiska ledningar (u-områden) i detaljplanen. 

Framtida ledningar kan säkerställas genom ledningsrätt på ledningshavarens 

initiativ och bekostnad. Ansökan om ledningsrätt ställs till Lantmäteriet. 

Ekonomiska frågor 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Alla kostnader på kvartersmark belastas fastighetsägaren/ exploatören. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, park mm) 

inom detaljplanen bekostas med skattemedel. 
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Vatten/avlopp, el/energi, tele mm 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ända-

mål av ledningsägare och operatörer. 

Fastighetsbildning mm 

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan 

berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäteri-

myndigheten besluta om ersättning. 

Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt 

överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut. 

Bygglov, anmälan och planavgift 

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 

Planavgifter regleras i samband med kommunens markförsäljningar. För 

övrig befintlig bebyggelse tas planavgifter ut i samband med bygglov. 

Deltagande i planarbetet 

Planbeskrivningen har upprättats av samhällsplaneringsenheten och övriga 

berörda tjänstemän inom kommunen. I planarbetet har även och Finspångs 

Tekniska Verk AB deltagit. 

 

 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Erica Ekblom 

Planförfattare 

.  
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Checklista för undersökning om bety-

dande miljöpåverkan detaljplaner 

Datum: 2020-05-18 

Dnr.: 2018.0357 

1 (8) 

 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och miljö-

balkens MKB-förordning 

 

Planens beteckning Detaljplan värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera, 

Finspångs kommun 

Planens syfte och lo-

kalisering 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning 

av befintligt värmeverk. Samt att göra det möjligt för en del av kring-

liggande verksamheter att expandera. 

 

Förhållande till andra 

planer 

Befintliga planer som berörs är delar av DP 174 och DP175 samt DP 

221 ersätts i sin helhet, genomförandetiden har gått ut för samtliga 

berörda planer. 

  

Tidigare miljöutred-

ningar inventeringar 

Miljökonsekvensbeskrivning för befintlig fjärrvärmeanläggning är 

godkänd av länsstyrelsen samt för tidigare utbyggnad. 

Kommunens bedömning 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvens-

beskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva genomföras. 

Bifogad checklista och övriga indikatorer utgör bedömningsgrunder.  

 

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.  

 

 

Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen  

eller i särskild MKB. 
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Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan 
Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens be-

stämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument ut-

värderas eller kommenteras.  

 
Förordnanden, skydd och till-

ståndskrav 
- som alltid ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Ja Nej Kommentarer/kunskapsläge 

Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet 

som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även 

tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande 

risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.) 

 x 

 

Länsstyrelsen har beslutat 2019-

04-17, Dnr 551-13551-18, att 

mellanlagring av avfall på fas-

tigheten Hårstorp 3:358 i Fin-

spångs kommun inte antas med-

föra en betydande miljöpåver-

kan. En liten miljökonsekvens-

beskrivning ska tas fram. 

Omfattar planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som nämns i 3 § eller bilaga 3 Fo 

(1998:905) om MKB. 

 x  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd för vattenverksam-

het eller markavvattning enligt 11 kap miljöbal-

ken? 

 x  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd eller dispens enligt 

7 kap 28 a (Natura 2000) i miljöbalken? 

 x  

Riskerar planen/ändringen att bidra till att en 

miljökvalitetsnorm överskrids i eller utanför 

planområdet? 

 x  

 

Om ja på någon punkt leder detta alltid till BMP och att miljöbedömning skall göras enligt mil-

jöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen medger 

har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att genomföran-

det av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan medges. Kom-

munen har dock alltid möjligheten att göra ett avsteg om det uppenbart kan motiveras med stöd 

av kriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB-förordningen. Denna möjlighet skall dock nyttjas ytterst 

restriktivt.  

 

Kriterierna och orsakerna till det beror på lagstiftningens utformning och därigenom lagstiftarens 

presumtiva bedömningar. Konsekvensen om avsteget ogillas kan innebära gillade överklaganden 

och därmed väsentliga förseningar och fördyrade omkostnader.   
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Bedömningsgrunder enligt kriterierna i MKB-förordningens bi-

laga 2 och 4 

 
Risk för inverkan leder till att faktorn ska behandlas och utredas i planbeskrivningen. Risk för 

betydande påverkan leder till att faktorn dessutom skall behandlas i miljöbedömning. 

 

Kan planens genom-

förande påverka: 

L
å
g
 risk

 e
lle

r p
o

-

sitiv
 p

å
v
e
rk

a
n

 

R
isk

 fö
r p

å
v
e
r-

k
a
n

 

R
isk

 fö
r B

M
P

 
Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Befolkning 

Sammanhängande grönstråk 

och grönytor i tätort. 
x   Ej aktuellt 

Rekreationsområde x   Ej aktuellt 

Tyst/ostörd miljö x   Små industriområde 

Barriäreffekter x   Ej aktuellt 

Social miljö som aktivitets-

plats, träffpunkter, förenings-

liv 

x   Ej aktuellt 

Trygghet i utemiljöer x   Entréer, bil- och cykelparkeringar, gångvä-

gar och miljön i övrigt ska utformas över-

blickbara och väl upplysta. 

Kulturmiljö x   Ej aktuellt 

     

     

Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 

risk för dricksvattenbrunnar 
x    

Skredrisk x    

Översvämningsrisk x    
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Kan planens genom-

förande påverka: 

L
å
g
 risk

 e
lle

r p
o

-

sitiv
 p

å
v
e
rk

a
n

 

R
isk

 fö
r p

å
v
e
r-

k
a
n

 

R
isk

 fö
r B

M
P

 

Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Lokalklimat x    

Ljusförhållanden x    

Radon i mark x   Finspång kommuns generella inställning är 

att all byggnation ska genomföras radonsä-

kert. 

Gifter i miljön och markför-

oreningar 
x   Utförd miljöteknisk utredning visar att hal-

ter av Alifater>C16-C35, PAH H samt bly 

och krom överstiger Naturvårdsverkets ge-

nerella riktvärden för känslig markanvänd-

ning. Ämnena kobolt, koppar, nickel och 

zink överstiger naturvårdverkets generella 

rekommendationer för mindre känslig mar-

kanvändning. Rekommendationer utifrån 

utredningen är att vid eventuell schaktning 

ska kompletterande provtagningar göras 

inom aktuellt område. Området är ett på-

gående verksamhetsområde och ingax större 

förändringar kommer inte att göras. 

Buller från omgivning och till 

omgivning 
x  60 

LAeq,24h  

 

 70 

LAeq,24h 
70 
LAmax,24 

Eventuellt störande buller från befintliga 

verksamheter är en fråga för tillsyn 

  

Buller vid fasad x  60 

LAeq,24h  

 

  

EMF/strålning x     

Mängden av hälsofarliga äm-

nen i luft (verksamheter, tra-

fik, uppvärmning, partiklar, 

lukt, allergener etc) 

x   Ingen större utökning av verksamheter i om-

rådet är aktuellt i övrigt så är det en tillsyns-

fråga  

Mängden hälsofarliga ämnen i 

vatten 
x    
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Kan planens genom-

förande påverka: 

L
å
g
 risk

 e
lle

r p
o

-

sitiv
 p

å
v
e
rk

a
n

 

R
isk

 fö
r p

å
v
e
r-

k
a
n

 

R
isk

 fö
r B

M
P

 

Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Olycksrisk - farligt gods och 

farliga ämnen. 
x    

Olycksrisk - trafiksäkerhet x    

Trafiksituationen inom och 

utom planområdet 
x   I och med detaljplanens genomförande och 

värmeverkets byggnation av en mellanlag-

ring så kommer transporterna inom området 

att minska. 

Kommer detaljplanen att ge 

upphov till betydande ökning 

av fordonstrafik 

x   Se ovan 

Mark, vatten och Miljö 

Geologi/hydrologi (nivå, rikt-

ning tillgång) 
x    

Alstrande av föroreningar till 

mark 
x    

Grundvatten (kvalité) x    

Ytvatten (nivå, riktning, till-

gång kvalité) 
x    

     

Naturmiljö och vattenmiljö 

Skyddsvärd naturmiljö x    

Kända skyddsvärda arter x    

Speciella särdrag i naturmil-

jön och vattenmiljön och 

sammansättningen av 

växt/djurarter. 

x    

Rödlistad eller hotad 

växt/djurart  
x    

Möjligheten för flora och 

fauna att röra sig mellan olika 

områden. 

x    
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Kan planens genom-

förande påverka: 

L
å
g
 risk

 e
lle

r p
o

-

sitiv
 p

å
v
e
rk

a
n

 

R
isk

 fö
r p

å
v
e
r-

k
a
n

 

R
isk

 fö
r B

M
P

 

Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Hushållning med resurser 

Alstringen av avfall x    

Landskaps-/ stadsbild x    

Nyttjandet av befintlig infra-

struktur, 

(el,tele,väg,värme,VA,etc)  

x    

Nyttjandet av befintliga bygg-

nader 
x    

Nyttjandet av närliggande 

service,(lokaltrafik, affär, fri-

tidsanl. etc.)  

x    

Fastighetsnära källsortering  x    

Människors möjlighet att gå 

eller cykla som mest ration-

ella färdsätt. 

x   Gångtrafik och cykel-mopedtrafik sker på 

befintliga gator. Kollektivtrafik finns cirka 

600 m från området. 

Möjlighet att nyttja odlingsbar 

mark 
x    

Sammanhängande orört 

markområde. 
x    

Riksintressen 

MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-
den 

x    
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Kan planens genom-

förande påverka: 

L
å
g
 risk

 e
lle

r p
o

-

sitiv
 p

å
v
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a
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R
isk

 fö
r p

å
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e
r-

k
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R
isk

 fö
r B

M
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

MB 3 kap 3 § 

-om särskilt känsliga områden ur 
ekologisk synpunkt 

x    

MB 3 kap 4 § 

- om jord- och skogsbruk 

x    

MB 3 kap 5 § 

- om yrkesfisket, rennäringen och 
vattenbruket 

x    

MB 3 kap 6 § 

- om Naturvärden, kulturvärden 
grönområden i tätort och friluftslivet 

x    

MB 3 kap 8 § 

- om områden lämpliga för vissa 
anläggningar. 

x    

MB 3 kap 9 § 

- om totalförsvarets behov 

x   - Stoppområde höga objekt flygfält (Malms-

lätt flygfält)   

- Influensområde luftrum (Malmslätt flyg-

fält) 

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Ger planen förutsättningar till 

miljöfarlig verksamhet? 
 x Befintliga verksamheter 

Kan planen reglera miljöfar-

liga verksamheten? Alternativ 

reglera skyddsåtgärder som minime-

rar störning eller påverkansnivån? 

 x  

Påverkar planen byggnads-

minne, fornminne, världsarv 

etc? 

 x  

Innebär planen komplette-

ringsbebyggelse eller förtät-

ning av tätorten? 

  Komplettering av redan befintliga verksamheter  

 
Negativ påverkan miljömålen Ja Nej Kommentar/kunskapsläge 
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Frisk Luft  x  
Grundvatten av god kvalité  x  
Levande sjöar och vattendrag  x  
Myllrande våtmarker  x  
Ingen övergödning  x  
Bara naturlig försurning  x  
Levande skogar  x  
Ett rikt odlingslandskap  x  
God bebyggd miljö  x  
Giftfri miljö  x  
Säker strålmiljö  x  
Skyddade ozonskikt  x  
Begränsad klimatpåverkan  x Ändring av upplagsplats för avfall minskar trans-

porterna i området. 

Ett rikt växt och djurliv  x  

 

 

 

Upprättad av 

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

   
 
Bild 3            Bild 4 
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Dagvattenutredning inför DP Sjömansäng och DP 
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Granskad av: Peter Hedenquist 
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RAPPORT 
Dagvattenutredning inför DP Sjömansäng och 
DP Värmeverket, Finspångs kommun 

Kund 
Finspångs kommun 
Samhällsplaneringsenheten 
Att: Marika Östemark 
0122-852 90 

Konsult 
WSP Samhällsbyggnad 
601 86 Norrköping 
Besök: Södra Grytsgatan 7 
Tel: +46 722 50 00 
Fax: +46 722 6476 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 

Kontaktpersoner 
WSP Samhällsbyggnad Norrköping 

Utredare Carolina Tovar, 010-722 64 55, carolina.tovar@wspgroup.se  

Granskare Peter Hedenquist, 010-722 64 71, peter.hedenquist@wspgroup.se 
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1 Inledning 
Två nya detaljplaner ska upprättas för Kv. Sjömansäng och Kv. Värmeverket i syd-
västra Finspång. Syftet med de nya detaljplanerna är att möjliggöra för befintliga 
fastighetsägare inom industriområdet, strax söder om Norrköpingsvägen, att köpa 
till mark samt att utöka verksamheten för det befintliga värmeverket.  

WPS har fått i uppdrag av Samhällsplaneringsenheten, Finspångs kommun, att ta 
fram en dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet med syfte att föreslå 
ett principförslag för dagvattenhantering inom utredningsområdet. 

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

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

2.1 Naturvärdesobjekt och kulturhistoriska områden 
Inga naturvärdesobjekt eller kulturhistoriska områden förekommer inom ut-
redningsområdet. 

3 Förutsättningar för dagvattenhantering 

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

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

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

3.3 Markföroreningar 
Miljöprovtagning har utförts av WSP för delen av utredningsområdet som ingår i 
kommande detaljplan kv. Värmeverket.  

Analys av jordprov från fyllningen i W4 (se figur 3) redovisar att halter av ämnena 
Alifater >C16-C35, PAH H samt bly och krom överstiger Naturvårdsverket gene-
rella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Analys visar även att halter av 
ämnena kobolt, koppar, nickel och zink överstiger Naturvårdsverkets generella rikt-
värden för mindre känslig markanvändning (MKM).  Övriga analyserade jordprover 
understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM).  Prover är tagna med stora avstånd mellan varandra och avvikelser kan före-
komma mellan provtagningspunkterna inom området. 
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3.4 Naturlig ytavrinning 
En terrängmodell har upprättats i AutoCad Civil 3D Naviate från höjdsatta 
nivåkurvor och 3D punkter. Modellen har använts för att identifiera den na-
turliga ytavrinningen inom utredningsområdet, se figur 4. Inom utrednings-
området förekommer ett antal avskärande diken som fångar ytavrinningen på 
flera ställen och generellt avvattnas området åt nordväst.  

Enligt denna kartläggning förekommer ett instängt område i södra området, 
väster om värmeverket. Där finns det dock ett dike vilket antas avleder vatt-
net som annars skulle ansamlas här.  
Enligt terrängmodellen ligger värmeverket på en naturlig vattendelare och 
cirka hälften av området avvattnas söderut och andra hälften norrut.  
Till utredningsområdet tillkommer avrinning delvis från befintligt industriområde i 
öster och från naturmarken i söder. Troligen rinner det även in vatten från befintligt 
lakvatten damm vid returpunktstationen i Västralundsvägen via kärret. 

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

  
Figur 4. Befintliga diken, vattendelare och ytlig avrinning. Bilden framgår även av bi-
laga 1.  
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3.5 Befintlig dagvattenhantering 
Avledning av dagvattnet sker via diken och dagvattenledningar vilka redovi-
sas i figur 5 nedan.  
Befintliga verksamheter har serviser för dagvatten kopplade till det allmänna 
dagvattennätet. På samma sätt avleds dagvattnet från gator till befintliga 
dagvattenledningar via intag i dagvattenbrunnar. 

Inom värmeverket finns även dagvattenbrunnar i markytan som är kopplade 
till befintlig dagvattenledning i norr. Enligt uppgifter från Finspångs Tek-
niska Verk får processvatten från verkets kondensator efter rening avledas till 
dagvattensystemet. Stuprören från tak avleds till markförlagda ledningar 
vilka antas ansluta till det allmänna dagvattensystemet. 
I värmeverkets sydvästra hörna finns en våtmark och en dagvattenledning 
ansluter därifrån till dagvattenledningen längs med det stora diket i utred-
ningsområdets mitt. Troligen avleds vatten från dammen för lakvatten vid 
returpunktstationen via denna dagvattenledning till det allmänna dagvatten-
systemet. 

Det finns inga kända problem med översvämningar eller kapacitetsbegräns-
ningar i befintliga ledningar enligt uppgifter från Finspångs Tekniska Verk. 
Dock finns det risker för uppkomst av flaskhalseffekt längre nedströms i sy-
stemet vid ökade flöden.  

 
Figur 5. Befintliga allmänna va-ledningar inom utredningsområdet 
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3.6 Markavvattningsföretag  
Som det redan nämnts under avsnitt 3.4 och 3.5 förekommer diken inom ut-
redningsområdet. Vid eventuella planer på att lägga om eller kulvertera något 
eller några av dikena, eller vid avledning av ytterligare flöden till dessa be-
höver kommunen utreda om berört dike ingår i ett markavvattningsföretag 
(även kallat dikesföretag).  

Markavvattning regleras i 11 kapitlet i Miljöbalken. Enligt Naturvårdsverket 
är markavvattning de åtgärder som utförs för att avlägsna vatten (dränera 
mark) eller skydda mot vatten. Tillstånd krävs för markavvattning. Sedan 
1994 gäller generellt förbud mot markavvattning i större delar av södra och 
mellersta Sverige, vilket innebär att det krävs dispens om tillstånd ska ges. 
(Naturvårdsverket, 2009). 

Enligt miljöbalken är markavvattning (Naturvårdsverket, 2009): 

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

· Permanent invallning med syfte att skydda mot vatten 
· Sänkning eller avtappning av ett vattenområde 

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

3.7 Avrinningsområdet och recipientförhållanden 
Utredningsområdet ingår i delavrinningsområdet ”Mynnar i Glan” och huvudavrin-
ningsområdet ”Motala Ström” (VISS, 2015).  

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

4 Beräkningar 

4.1 Befintlig och framtida markanvändning 
En kartering av utredningsområdet för befintlig och framtida markanvänd-
ning har gjorts vilken ligger till grund för flödesberäkningar. Karteringen re-
dovisas i figur 6 och 7. 
 

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

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

där   

q d dim   dimensionerande flöde (l/s)  
A   avrinningsområdets area (ha) 
φ   avrinningskoefficient  
i(tr)  dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 
tr  regnets varaktighet 
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Beräkningar har gjorts för regn med återkomstid 10- och 100 år med 10 mi-
nuters varaktighet.  

Enl. P104 bilaga 1.2 tabell 8.2 är regnintensiteten för 10-årsregn och 10 mi-
nuters varaktighet ca 228 l/s*ha. Med hänsyn till framtidens klimatföränd-
ringar har även beräkningar gjorts där intensiteten justeras med en klimatfak-
tor på 1,15. 

Utredningsområdet totala area är ca 24,5 ha varav befintligt handel-/service- 
och industriområde är ca 14,9 ha och arean som antas kommer att exploate-
ras i framtiden är ca 9,6 ha. 
Då en stor del av befintlig naturmark omvandlas till verksamhetsområde, 
ökar avrinningskoefficienten vilket i sin tur leder till att dagvattenflödet ökar. 
Beräkningsresultaten i tabell 1 och 2 visar att det dimensionerande flödet 
nästan tredubblas i framtiden, vilket ställer stora krav på fördröjning inom 
utredningsområdet.  
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Tabell 1. Beräkning av dimensionerande flöde för befintlig markanvändning vid 10-årsregn och 100-
årsregn med 10 minuters varaktighet. Resultat visas utan och med klimatfaktor. 

Markanvändning Area 
(m2) 

Avrinn.-
koefficient 
φ 

Dim flöde  
10-årsregn 

(l/s) 

Dim. flöde  
10-årsregn 

Inkl klimat-
faktor 

(l/s) 

Dim. 
flöde  
100-

årsregn 

(l/s) 

Dim. flöde  
100-årsregn 

Inkl klimat-
faktor 

 (l/s) 

Naturmark 1  14660 0.10 33 38 66 76 

Naturmark 2  40080 0.10 91 105 180 207 

Naturmark 3  10560 0.10 24 28 47 55 

Teknisk anläggning (Värmeverk) 30240 0.60 414 476 814 936 

Totalt 95540 - 563 647 1107 1273 

 

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

Markanvändning Area 
(m2) 

Avrinn.-
koefficient 
φ 

Dim. flöde  
10-

årsregn 

(l/s) 

Dim. flöde  
10-årsregn 

Inkl klimat-
faktor 

 (l/s) 

Dim. flöde  
100-

årsregn 

(l/s) 

Dim. flöde  
100-årsregn 

Inkl klimat-
faktor 

 (l/s) 

Naturmark 1  10200 0.10 23 27 46 53 

Handel-/Service-/Industri 1  4460 0.80 81 94 160 184 

Handel-/Service-/Industriområde 2 40080 0.80 731 841 1439 1655 

Handel-/Service-/Industriområde 3  10560 0.70 169 194 332 382 

Teknisk anläggning (Värmeverk) 30240 0.70 483 555 950 1093 

Totalt 95540 - 1487 1710 2927 3366 

 

4.3 Föroreningar 
Föroreningsberäkningarna är gjorda endast för de delar av utredningsområdet 
som blir förändrade i framtiden, dvs.  föroreningar som uppkommer inom 
befintligt handel-, service- och industriområde ingår inte i presenterade resul-
tat nedan. 

Beräkningar av föroreningsmängder är gjorda med hjälp av schablonhalter 
från Stormtac och visar storleksordningen på föroreningsbelastningen innan 
några reningsåtgärder är vidtagna. Enligt data från SMHI ligger årsnederbör-
den för Finspångs kommun mellan 600 och 800 mm (www.smhi.se, 2015). 
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Årsflödet på vilka föroreningsberäkningarna bygger på är beräknat på 700 
mm/år.  

Schablonhalter har använts för följande markanvändningar: Blandat grönom-
råde, skogs- och ängsmark, värmekraftverk med upplags- och trafikytor samt 
mer förorenat industriområde. 
Tabell 3. Föroreningsberäkningar  

Förorening 

 
 

Befintlig 
markan-
vändning 

Framtida 
markanvändning 

Förändring 
(%) 

Bens(a)pyren 
g/år 0.3 6.5 2506% 

Biologisk syreför-
brukning 

 kg/år 0.4 0.8 74% 

Bly 
g/år 405 1 960 385% 

Fosfor  
 kg/år 0.0 0.02 313% 

Järn 
 kg/år 0.1 0.3 314% 

Kadmium 
g/år 10 75 634% 

Kemisk syreförbruk-
ning 

kg/år 1.5 4 168% 

Koppar 
g/år 685 3 123 356% 

Krom 
g/år 335 880 164% 

Kvicksilver 
g/år 0.7 3 376% 

Kväve 
 kg/år 0.05 0.1 139% 

Nickel 
g/år 535 1 275 138% 

Olja 
 kg/år 0.01 0.1 648% 

Polycykliska aroma-
tiska kolväten 16 

g/år 25 85 230% 

Suspenderad sub-
stans 

 kg/år 4 11 166% 

Totalt organiskt kol 
 kg/år 0.5 1 204% 

zinc 
kg/år 2 15 582% 

 

Markanvändningen ändras drastiskt från naturmark till mestadels industriom-
råde vilket förklarar den kraftiga ökningen av föroreningar. Resultatet av 
föroreningsberäkningarna bygger på schablonhalter och bör inte ses som 
verkliga föroreningsmängder. Det är även viktigt att anmärka att schablon-
halten för industriområdet använts för ”mer förorenat industriområde” enligt 
Stormtacs klassificering för att på något sätt få en ”worst-case scenario”. 
Föroreningsbelastningen från varje fastighet kommer att variera beroende av 
vilken typ av handel-och/eller industriverksamhet som bedrivs.  

251



 
 
 
 

 
 

Uppdragsnr: 10214079 Dagvattenutredning inför DP Sjöman-
säng och DP Värmeverket 

 

Daterad:  2015-09-15 Rapport 

 Reviderad:    

Handläggare: Carolina Tovar Status: Slutlig handling  

 16 (24) 

ht
tp

://
am

s.
se

.w
sp

gr
ou

p.
co

m
/p

ro
je

ct
s/

10
21

40
79

/D
oc

um
en

t/3
_D

ok
um

en
t/3

6_
P

M
_R

ap
po

rt/
D

ag
va

ttt
en

ut
re

dn
in

g 
in

fö
r d

et
al

jp
la

n 
S

jö
m

an
sä

ng
 o

ch
 V

är
m

ev
er

ke
t_

sl
ut

lig
.d

oc
x 

M
al

l: 
R

ap
po

rt 
A

dv
an

ce
d 

20
10

.d
ot

 v
er

 1
.0

 

Beräkningarna ovan bör endast ses som en fingervisning på att förorenings-
belastningen på recipienten ökar avsevärt med en utbyggnad enligt föresla-
gen markanvändning. Dagvattnet bedöms därmed ha hög påverkan på kvali-
tet hos recipienten och dess vattenstatus och ska därför renas.  

5 Förslag till dagvattenhantering 
Föreslagen lösning innebär att tillkommande dagvatten hanteras lokalt innan 
det avleds till befintliga ledningar för att inte belasta befintligt dagvattensy-
stem nedströms samt att reningsåtgärder ska kunna vidtas för att inte belasta 
den redan föroreningsbelastade recipienten. Principen för dimensionering av 
anläggningarna är att framtida dagvattenflödet samt föroreningshalterna ut 
från utredningsområdet inte ska överstiga dagens.  

De geotekniska förhållandena samt det höga grundvattnet innebär att dag-
vattnet inte kan infiltreras lokalt utan behöver fördröjas innan det leds vidare 
via befintliga diken och ledningar.  
Principlösningen baseras på de naturliga avrinningsvägarna inom området 
och fördröjning ska anordnas lokalt så nära källan som möjligt. Befintliga 
diken bör hållas orörda i så stor utsträckning som möjligt.  

Generellt är det positivt att kunna hålla flödet i ytliga stråk. Öppna och tröga 
avledningssystem rekommenderas så långt det är möjligt eftersom dessa in-
nebär fördröjning och rening av uppkommet dagvatten. Genom utrednings-
området finns redan idag en ”ravin” med stor växlande växtlighet som kan 
utnyttjas för sin reningsförmåga, där närsalter och föroreningar kan tas upp 
medan vattnet fördröjs och sedan rinner vidare till recipienten.  

Ravinen som rymmer stora volymer borde även kunna användas för brand-
vattenuttag om det utformas på rätt sätt och det finns även förutsättningar för 
att den kan användas som katastrofdamm vid spillolyckor vid värmeverket. 
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5.1 Principlösning 
Figur 8 visar föreslagen principlösning. 

 

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

5.1.1 Gator och allmänna ytor 

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

5.1.2 Industri-, handel- och serviceverksamheter 

Vid utökade hårdgjorda ytor inom befintliga fastigheter föreslås dessa anläg-
gas med medvetna materialval så långt som möjligt och därmed minimera 
uppkomsten av avrinning. 
Gröna tak (Figur 10) används för att fördröja avrinningen innan det leds till stuprö-
ren. Vid små regn kommer nederbörden tas upp av vegetationen medan vid stora 
regn kommer vegetationen i princip inte ha någon effekt eftersom vegetationen blir 
vattenmättad. 

     
Figur 10. Exempel på gröna tak  

(källa: bild t.v.: http://www.easyfairs.com/uploads/tx_ef/sedum4-1382a8.jpg 

Bild t.h.: 
http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/upload/t_next_gen_article_module_paddi
ng_4_3_v2/ta8ui3tmvridm2zxorab.jpg) 

Separera takvattnet från avrinning från övriga hårdgjorda ytor. Takvattnet 
leds antingen till eventuellt grönområdet inom den egna fastigheten eller för-
dröjs innan det släpps på det allmänna dagvattensystemet.  

Beroende på verksamhet kan dagvatten från övriga hårdgjorda ytor inom in-
dustrifastigheter behöva renas. Oljeavskiljare används för avskiljning av olja 
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från dagvattnet. Fördelen med oljeavskiljare är att dessa tar lite mark i an-
språk och har kontrollerbara in- och utlopp. Oljeavskiljare dimensioneras för 
mindre regntillfällen och förses med bypass-ledning som avleder stora flöden 
vid intensiva och kraftiga regn.  

En annan åtgärd som är tillämpbar inom service- och industrimark är brunns-
filter. Filtret läggs i eller hängs i dagvattenbrunnar som tar upp dagvatten 
från markytor. Dagvattnet filteras sedan i ett filter som kan bestå av material 
så som aktivt kol, träfiber, torv, zeolit mm. Hur ofta filtret behöver bytas ut 
beror på vattenflöde och vattenkvalitet, men normalt sker det 2-4 gånger per 
år. För att dessa anordningar ska fungera krävs kontinuerligt skötsel och till-
syn. 
I det fall gemensamma avledningsstråk på mark behöver anordnas för att avleda 
dagvatten från fastigheter, kan dessa utformas enligt bild i figur 11.  

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

Framtida handel-/service-/industriområde 1 

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

5.1.3 Värmeverket 
Dagvatten från befintliga markytor föreslås kopplas bort från befintligt dagvattensy-
stem och avledas till ravinen som ligger norr om värmeverket för att renas och där-
med minska belastningen av recipienten. Takvattnet som är ”rent” kan antingen av-
ledas i befintliga ledningar som det görs idag eller avledas till ravinen. 

Vid anläggning av den nya fjärrvärmeackumulatorn kommer en del av befintligt 
grönområde/dike strax norr om befintligt värmeverk att hårdgöras. Avrinning från 
den nya hårdgjorda ytan bör avledas västerut mot ravinen. 
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Ravinen föreslås anordnas så att det får en permanent vattenyta och att dagvatten 
som kommer hit renas genom sedimentation och viss upptagning av växtlighet. In-
tagsbrunn till den befintliga ledningen nedströms behöver ses över. Lämplig intags-
nivå bör ta hänsyn till uppehållstiden och önskad permanent nivå på vattenytan.  

Vid genomförda platsbesök den 1 april 2015 var vattennivån i befintlig ravin relativt 
lågt och 25 juni 2015 såg man ingen vattenyta alls. Ett sätt att förse ravinen med 
vatten kan vara att slopa befintlig ledning som löper längs med ravinen och avleda 
dagvattnet från uppströms områden direkt till anläggningen.  

Ravinen skulle även kunna användas som katastrofdamm i fall fjärrvärmeackumula-
torn havererar eller vid eventuella spillolyckor inne på värmeverket. Om den utnytt-
jas som katastrofdamm måste utgående ledning nedströms kompletteras med en av-
stängningsventil, så att inte föroreningar riskerar att spridas om det sker en olycka. 

För att diket ska fungera är skötsel och underhåll mycket viktigt. En kontroll- och 
skötselplan bör upprättas för diket. 

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

5.2.1 Industri-, handel- och serviceverksamheter 
Framtida handel-/service-/industriområde 1 

Uppskattat befintligt flöde är 33 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet) och 
beräknat framtida flöde är 121 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet inkl. 
klimatfaktor). Erforderlig fördröjningsvolym är 56 m3 för att uppnå samma utflöde 
som vid dagens markanvändning. Föreslagen placering är vid punkt 1 i figur 8. Ge-
mensamt avledningsstråk på mark och fördröjning innan avledning till befintligt 
dike. 

Framtida handel-/service-/industriområde 2 

Befintligt flöde är 91 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet) och beräknat 
framtida flöde är 841 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet inkl. klimatfak-
tor). Den totala erforderliga fördröjningsvolymen är 620 m3 för att uppnå samma 
utflöde som vid dagens markanvändning. Föreslagsvis skapas volymen i separata 
fördröjningsanordningar i områdets naturliga ansamlingspunkter, placering är vid 
punkt 2, 3 och 4 i figur 8. Föreslagna anordningar vid punkt 3 och 4 hamnar dock 
inom privatägda fastigheter. 
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Framtida handel-/service-/industriområde 3 

Uppskattat befintligt flöde är 24 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet) och 
beräknat framtida flöde är 194 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet inkl. 
klimatfaktor). Erforderlig fördröjningsvolym är 118 m3 för att uppnå samma utflöde 
som vid dagens markanvändning. Denna volym kan tillgodoräknas i befintlig ravin, 
se punkt 5 i figur 8.  

5.2.2 Värmeverket  
Eftersom det föreslås en förändrad dagvattenhantering ställs det större krav på stora 
fördröjningsanordningar än om dessa endast skulle vara avsedda att fördröja det 
ökade dagvattenflödet.  

Beräknat framtida utflöde är 555 l/s. Om man antar ett utflöde på 60 l/s krävs en 
fördröjningsvolym på ca 410 m3.  

3 sektioner har tagits fram för den befintliga ravinen/diket (norr om värmeverket) 
från uppbyggd terrängmodellen i civil 3D, för att uppskatta volymen dagvatten som 
kan fördröjas här, se figur 12. Högsta vattennivå i denna översvämningsyta får inte 
överstiga nivån vid utloppspunkt som ligger på ca +37. Antagen högsta vattennivå 
har valts till +35,5.  

Ett antaget vattendjup på 1 m, längd ca 230 m och en genomsnittlig bredd på över-
svämmat område på 20 m ger en kapacitet på ca 4600 m3. Ytterligare yta finns då 
för att ta hand om kontrollerade översvämningar. Uppskattad tillgänglig volym i 
”ravinen” är på ca 9700 m3 innan vattennivån når diket i sydväst. Ytan framgår av 
figur 8, punkt 5. 

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

Med hänsyn till recipienten är en öppen hantering mer positiv då förore-
ningar i dagvattnet hinner sedimentera och även delvis upptas i växtlighet-
en. Generellt kräver öppna lösningar god tillsyn och skötsel om de ska fun-
gera bra. 

Föreslagna fördröjningsanordningars placering utgår ifrån dagens naturliga 
avrinning inom området och är endast avsedda att ange en fingervisning om 
placering och ytbehov. 
För fördröjning av ökade flöden från framtida verksamheter i utredningsom-
rådets västra del behöver det anordnas fördröjningsanordningar innan dag-
vattnet avleds vidare i befintligt dagvattensystem. För fastigheter inom verk-
samhetsområde för dagvatten är VA-huvudmannen skyldig att tillgodose en 
fastighets behov av dagvattenhantering, men kan man komma överens med 
fastighetsägaren om en egen anläggning inne på fastigheten är detta att före-
dra. Om de föreslagna anordningarna vid punkt 3 och 4 (figur 8) förläggs i de 
naturliga lågpunkterna inom området hamnar dessa inom privatmark. 
Förekomsten av markavvattningsföretag behöver utredas i samband med de-
taljplanearbetet så att det inte uppstår problem senare i projekteringsskede då 
föreslagna lösningar inte är genomförbara på grund av begränsningar i mar-
kanvändningsföretaget. Om ravinen norr om värmeverket avses användas 
som föreslagen översvämningsyta enligt detta förslag, är det av ytterst vikt 
att kommunen redan i det fortsatta detaljplanearbetet utreder om det ingår i 
ett markavvattningsföretag. Om så är fallet behöver det kontrolleras hur mar-
kavvattningsföretaget regleras och vilka förrändringar som behöver göras.  

Minskade dagvattenflöden som i sin tur innebär minskade behov av fördröj-
ningsutrymme kan uppnås genom god dialog med fastighetsägare och verk-
samhetsutövare.  
Kommunen bör i detaljplanen reglera markhöjdläge så att dagvattnets flö-
desriktning blir som önskad, så att man på rätt sätt styr var dagvattnet ska 
ansamlas vid regn. Enligt Boverket (2015) är lokalt omhändertagande av 
dagvatten en allmän upplysning som bör framgå av och preciseras i planens 
syfte i planbeskrivningen.  

Som beräkningarna i avsnitt 5.2.2 visar finns det i naturmarken norrväst om 
värmeverket kapacitet att ta emot stora volymer dagvatten. Genom att avleda 
dagvattenflöden hit även från närliggande, på befintligt dagvattensystem 
kopplade fastigheter från området uppströms, kan ytterligare rening av dag-
vatten uppnås.  Detta skulle innebära en förbättring jämfört med dagens för-
hållande, där dagvattnet avleds vidare via ledningar direkt till recipienten. 
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Med föreslagen lösning med översvämningsyta nordväst om värmeverket 
förlorar stora delar av befintligt dike strax söder om ravinen, och borde där-
med kunna (delvis) slopas. 

6 Fortsatt utredning 
Inga kapacitetsberäkningar på befintliga ledningar har gjorts och inga uppgif-
ter om dess skick har erhållits från beställaren. Om befintliga ledningar be-
lastas av större flöden exempelvis från fastigheter som inte avser fördröja 
tillkommande dagvattenflöden eller avleda ytligt, behöver en kapacitetsut-
redning göras för att säkerställa att befintligt system har kapacitet att ta emot 
ytterligare flöden.  

En mer detaljerad utredning behöver också göras på hur stort område som 
avses översvämmas och detaljprojektering av ravinen ska göras så att man 
får en permanent vattenyta och en reglernivå som överensstämmer med de 
förväntningarna man har på rening av dagvatten i denna nya anläggning. .  

Som nämnt i avsnitt 5.3 behöver förekomsten av markavvattningsföretag ut-
redas vidare. 

7 Referenser  

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna 
i 11 kapitlet i Miljöbalken. Handbok 2009:5. Utgåva 1, Naturvårdsverket, 
2009. (Naturvårdsverket, 2009). 

www.smhi.se 2015 

www.stormtac.com 2015-06 

www.viss.lansstyrelsen.se 2015-06 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplanering/temadelar-
detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/planbestammelser-om-dagvatten/  

Geoteknisk utredning för ny fjärrvärmeackumulatortank, fastighet Hårstorp 
3:358, Finspångs kommun med tillhörande markteknisk undersökningsrap-
port geoteknik, MUR/GEO. WSP daterad 2014-06-26 

Planerings-PM geoteknik, geoteknisk utredning inför ny detaljplan, fastighet 
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P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. 
Svenskt Vatten AB 2011 

P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utfö-
rande. Svenskt Vatten 2011 
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Finspångs kommun 
Box 5 
612 21 Finspång  
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1 Objekt 
Finspångs Kommun vill översiktligt utreda de geotekniska och miljögeotekniska 
förutsättningarna inom Finspångs Tekniska Verks område (fastigheten Hårstorp 
1:1), Finspång Kommun, för en kommande detaljplan. Aktuellt område framgår av 
figur 1.  

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

2 Ändamål 
WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en geoteknisk 
undersökning inom ovan beskrivet objekt. Syftet med undersökningen har varit att 
översiktligt undersöka de geotekniska och miljögeotekniska förhållandena inom 
området och ge rekommendationer för vidare planering. 

Föreliggande rapport utgör redovisning av utförda fält- och laboratoriearbeten. 

3 Tidigare undersökningar 
Geoteknisk utredning för ny fjärrvärmeackumulatortank, fastighet Hårstorp 3:358, 
Finspång Kommun, daterad 2014-06-26 med uppdragsnummer 10198275 och ut-
förd av WSP. 

Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 1990-05-14 med uppdragsnummer 
3286 och utförd av Hylanders Geo-Byrå AB har funnits tillgänglig för vissa delar av 
det aktuella området. 
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4 Underlag för undersökningen 
Underlag utgörs av: 

· Digital grundkarta - grundkarta.dwg 

· Förslag till provtagning - förslag borrpunkter.pdf 

· Tidigare utförd geoteknisk undersökning - hylanders text.pdf och hylander 
karta.jpg (Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 1990-05-14 och ut-
förd av Hylanders Geo-Byrå AB) 

· Ledningsritningar från www.ledningskollen.se samt Finspångs kommun 

· Jordartskartan över aktuellt område, www.sgu.se 

5 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS -EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. I tabel-
lerna nedan redovisas styrande dokument för undersökningen. 

   

Tabell 1. Planering och redovisning 

 Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering 

Fältutförande 
 

Beteckningssystem 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013  

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

 

Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Skruvprovtagning 

Viktsondering 

Slagsondering 

SGF Rapport 1:2013  

SGF Rapport 1:2013  

SGF Rapport 1:2013 

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

7.1 Topografi  
Området utgörs av obebyggd naturmark med vegetationsytor av gräs, buskar, sly 
och mindre skogspartier, en grusväg, flera större diken samt ett röjt kärr med högt 
vattenstånd och enstaka träd. Längs med områdets nordvästra, norra och nordöstra 
sidor har ca 5 m fyllning utlagts. Markytans nivå varierar mellan ca +44 och ca +40 
på fyllningen. Naturlig marknivå varierar mellan ca +34 i nordöst till ca +39 i söder. 

I närområdet finns flera industrifastigheter och 3 st asfalterade lokalvägar (Lever-
torpsvägen, Skäggebyvägen och Västralundsvägen). I söder förekommer det röjda 
kärret och mitt på området förekommer berg i dagen. 

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

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

 
Figur 2. Jordartskarta, källa www.sgu.se, © Sveriges geologiska undersökning. 
Rödmarkerat område utgör ungefärligt undersökningsområde.    
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8 Positionering 
Koordinatsystem är kopplat mot Sweref 99 16 30 i plan och RH 2000 i höjd. 

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

9 Geotekniska fältundersökningar 

9.1 Utförda sonderingar och in-situförsök 
Geotekniska fältarbeten är utförda med geoteknisk borrbandvagn av typ Geo-
machine 65 GT. Utförda sonderingar och provtagningar i undersökningen redovisas 
i tabell 3. Sonderingarna och provtagningarna redovisas även på ritningar, se bilagor 
till  denna rapport.   

Tabell 3. Utförda undersökningsmetoder 

Borrpunkt Vim Slb Skr W Miljö 

W1 X X    

W2 X X X X  

W3 X X    

W4   X  X 

W5 X X    

W6 X X X X  

W7 X X    

W8 X X X   

W9   X X X 

W10   X  X 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

267



 
 

 
 

Uppdragsnr: 10203425 Hårstorp 1:1, Finspång kommun  

Daterad: 2014-10-24 Markteknisk undersökningsrapport 
geoteknik, MUR/GEO 

 
Reviderad:   

Handläggare: Christopher Roxström Status: Projekteringsunderlag  

 8 (9) 

L:
\5

46
5\

10
20

34
25

 - 
G

eo
m

ilj
öu

tre
dn

in
g 

fö
r p

la
na

rb
et

e 
FT

V
\3

_D
ok

um
en

t\3
6_

P
M

_R
ap

po
rt\

M
U

R
\1

02
03

42
5_

M
ar

kt
ek

ni
sk

 U
nd

er
sö

kn
in

gs
ra

pp
or

t G
eo

te
kn

ik
 (M

U
R

 G
eo

).d
oc

x 
M

al
l: 

R
ap

po
rt 

A
dv

an
ce

d 
20

10
.d

ot
 v

er
 1

.0
 

9.2 Sonderingsutrustning 
Tabell 4. Sonderingsutrustning 

Utrustning Anmärkning 

Borrvagn 

Vikt-
/Slagsondering 

Skruv 

Vingförsök 

GeoMachine 65 GT 

 
Stång Ø22 mm 

Ø100 mm, (stång Ø42 mm) 

65x130 mm, (stång Ø22 mm) 

 

9.3 Undersökningsperiod 
Geotekniska fältarbeten utfördes den 8 och den 10 oktober 2014. 

9.4 Fältingenjörer 
Geotekniska fältarbeten har utförts av Joachim Westling, WSP.  

9.5 Kalibrering och certifiering 
WSP är certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och 14001.  

10 Hydrogeologiska undersökningar 

10.1 Utförda undersökningar 
Ingen hydrogeologisk undersökning har utförts. Fri vattenyta i provtagningshål har 
observerats, resultatet framgår av tabell 5.  

Tabell 5. Avläsning av fri vattenyta i provtagningshål.  
Nivåer angivna i höjdsystem RH2000. 

Punkt Datum  
avläsning 

Nivå mark     
[m] 

Avläst nivå  
[m] 

Djup under 
markytan (m) 

W2 2014-10-08 +35,89 +35,49 0,4 

W6 2014-10-08 +39,16 +39,06 0,1 

W9 2014-10-10 +39,70 +37,70 2,0 
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11 Miljögeotekniska laboratorieundersökningar 

11.1 Utförda undersökningar 
Miljögeotekniska fältarbeten är utförda med geoteknisk borrbandvagn av typ Geo-
machine 65 GT. Utförda provtagningar i undersökningen redovisas i tabell 6. Prov-
tagningarna samt analysprotokoll i sin helhet redovisas även på ritningar bilagda till 
rapport samt i bilaga 1..   
 
Tabell 6. Utförda miljöanalyser 
Punkt Tungmetaller med tillägg för 

kvicksilver (analyspaket M10NV). 
 
(Samlingsprov)  

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

W4 X X 

W9 X X 

W10 X X 

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

11.3 Laboratorieingenjörer 
Geotekniska laboratorieanalyser är utförda av ackrediterat miljölaboratorium, AL-
control AB i Linköping.    

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

12 Värdering av undersökningen 
Undersökningens omfattning relativt aktuellt syfte bedöms som god. 

13 Granskning 
Granskning har utförts av geotekniker Christina Berglund samt miljögeotekniker 
Jörgen Svensson 
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1006
ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10203425
Konsult/ProjNr  :  Christopher Roxström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2014-10-08
Provets märkning :  W4  (Samlingsprov)
Provtagningsdjup :  0.0-4.7 m
Provtagare :  Joachim Westling

Ankomstdatum :  2014-10-15
Ankomsttidpunkt :  1535

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 89.0 %±8.90

HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS±0.90

HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS±1.5

GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC/MS Alifater >C16-C35 220 mg/kg TS±55

GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0009

HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS±0.030

HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Acenaftylen 0.045 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa 0.045 mg/kg TS
GC/MS Antracen 0.032 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Fenantren 0.20 mg/kg TS±0.040

GC/MS Fluoranten 0.30 mg/kg TS±0.060

GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Pyren 0.30 mg/kg TS±0.060

Beräknad PAH-M,summa 0.83 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)antracen 0.11 mg/kg TS±0.022

GC/MS Benso(a)pyren 0.23 mg/kg TS±0.046

GC/MS Benso(b)fluoranten 0.32 mg/kg TS±0.064

GC/MS Benso(k)fluoranten 0.077 mg/kg TS±0.015

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 14345774

Sida  1 (2)
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1006
ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10203425
Konsult/ProjNr  :  Christopher Roxström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2014-10-08
Provets märkning :  W4  (Samlingsprov)
Provtagningsdjup :  0.0-4.7 m
Provtagare :  Joachim Westling

Ankomstdatum :  2014-10-15
Ankomsttidpunkt :  1535

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC/MS Benso(ghi)perylen 0.21 mg/kg TS±0.042

GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.24 mg/kg TS±0.048

GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.051 mg/kg TS±0.010

GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.17 mg/kg TS±0.034

Beräknad PAH-H,summa 1.4 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 1.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 1.1 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 3.9 mg/kg TS±0.78

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 160 mg/kg TS±32

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 69 mg/kg TS±14

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.50 mg/kg TS±0.10

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 160 mg/kg TS±32

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 250 mg/kg TS±50

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 140 mg/kg TS±28

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 460 mg/kg TS±92

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 27 mg/kg TS±5.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 1400 mg/kg TS±350

SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.017 mg/kg TS±0.004

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

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

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2581 6256 6355 4129

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 14345774

Sida  2 (2)
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ALcontrol AB
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10203425
Konsult/ProjNr  :  Christopher Roxström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2014-10-10
Provets märkning :  W9  (Samlingsprov)
Provtagningsdjup :  0.0-4.9 m
Provtagare :  Joachim Westling

Ankomstdatum :  2014-10-15
Ankomsttidpunkt :  1535

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 67.9 %±6.79

HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS±0.90

HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS±1.5

GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC/MS Alifater >C16-C35 24 mg/kg TS±6.0

GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0009

HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS±0.030

HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Fenantren 0.032 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Fluoranten 0.049 mg/kg TS±0.0098

GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Pyren 0.039 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa 0.12 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 14345775

Sida  1 (2)

275



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1006
ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10203425
Konsult/ProjNr  :  Christopher Roxström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2014-10-10
Provets märkning :  W9  (Samlingsprov)
Provtagningsdjup :  0.0-4.9 m
Provtagare :  Joachim Westling

Ankomstdatum :  2014-10-15
Ankomsttidpunkt :  1535

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As 4.7 mg/kg TS±0.94

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 93 mg/kg TS±19

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 13 mg/kg TS±2.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd 0.28 mg/kg TS±0.056

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 8.4 mg/kg TS±1.7

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 39 mg/kg TS±7.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 28 mg/kg TS±5.6

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 20 mg/kg TS±4.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 35 mg/kg TS±7.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 80 mg/kg TS±20

SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg 0.014 mg/kg TS±0.004

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

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

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2481 6452 6154 4127

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 14345775

Sida  2 (2)
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10203425
Konsult/ProjNr  :  Christopher Roxström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2014-10-10
Provets märkning :  W10 (Samlingsprov)
Provtagningsdjup :  0.0-2.0 m
Provtagare :  Joachim Westling

Ankomstdatum :  2014-10-15
Ankomsttidpunkt :  1535

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 90.6 %±9.06

HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS±0.90

HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS±1.5

GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC/MS Alifater >C16-C35 41 mg/kg TS±10

GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30

HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0009

HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS±0.030

HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Fluoranten 0.041 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Pyren 0.047 mg/kg TS±0.0094

Beräknad PAH-M,summa 0.088 mg/kg TS
GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Benso(b)fluoranten 0.036 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1006
ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Samhällsbyggnad
5465

601 86  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  10203425
Konsult/ProjNr  :  Christopher Roxström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2014-10-10
Provets märkning :  W10 (Samlingsprov)
Provtagningsdjup :  0.0-2.0 m
Provtagare :  Joachim Westling

Ankomstdatum :  2014-10-15
Ankomsttidpunkt :  1535

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.035 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
SS-EN ISO 11885-2:2009 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.50

SS-EN ISO 11885-2:2009 Barium, Ba 53 mg/kg TS±11

SS-EN ISO 11885-2:2009 Bly, Pb 5.2 mg/kg TS±1.0

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kadmium, Cd <0.20 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 11885-2:2009 Kobolt, Co 5.6 mg/kg TS±1.1

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 17 mg/kg TS±3.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Krom, Cr 14 mg/kg TS±2.8

SS-EN ISO 11885-2:2009 Nickel, Ni 9.7 mg/kg TS±1.9

SS-EN ISO 11885-2:2009 Vanadin, V 22 mg/kg TS±4.4

SS-EN ISO 11885-2:2009 Zink, Zn 43 mg/kg TS±11

SS-ISO 16772-1:2004 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2.

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

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2381 6155 6755 4021

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår).
Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 14345776

Sida  2 (2)
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PLANERINGS-PM GEOTEKNIK 
Geoteknisk undersökning för ny detaljplan, 
fastighet Hårstorp 1:1, Finspång Kommun 

 

Kund 
Finspångs kommun 
Box 5 
612 21 Finspång 

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

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

 

WSP: 
Christopher Roxström, tele 010-722 64 67, e-post:  

christopher.roxstrom@wspgroup.se 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Tolkad planritning, G-10.1-01T, A1 skala 1:1000   
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1. Uppdrag 

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

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en geoteknisk 
och en miljögeoteknisk undersökning inom ovan beskrivet område. 

Denna planerings-PM redovisar översiktligt de geotekniska och miljögeotekniska 
förutsättningarna och rekommendationer för planering.  

2. Syfte 

Syftet med undersökningen har varit att översiktligt undersöka de geotekniska och 
miljögeotekniska förhållandena inom området och ge rekommendationer för vidare 
detaljplanearbete. 

Denna PM är ett planeringssunderlag och behandlar endast rekommendationer och 
synpunkter för planeringsskedet.  

När nivåer på eventuella anläggningar, konstruktioner och färdig markyta fastställts 
samt ritningar på vald grundläggning upprättats skall en förnyad geoteknisk gransk-
ning göras för att verifiera att alla här givna geotekniska krav är beaktade av andra 
projektörer. För byggskedet skall geotekniska krav och rekommendationer för byg-
get inarbetas i byggbeskrivningen, alternativt ska föreliggande handling omarbetas 
till bygghandling.  

3. Tidigare undersökningar 

Geoteknisk utredning för ny fjärrvärmeackumulatortank, fastighet Hårstorp 3:358, 
Finspång Kommun, daterad 2014-06-26 med uppdragsnummer 10198275 och ut-
förd av WSP. 

Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 1990-05-14 med uppdragsnummer 
3286 och utförd av Hylanders Geo-Byrå AB har funnits tillgänglig för vissa delar av 
det aktuella området. 

4. Underlag för PM 

Underlag utgörs av: 

· Digital grundkarta - grundkarta.dwg 

· Förslag till provtagning - förslag borrpunkter.pdf 

· Tidigare utförd geoteknisk undersökning - hylanders text.pdf och hylander 
karta.jpg (Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 1990-05-14 och ut-
förd av Hylanders Geo-Byrå AB) 
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· Ledningsritningar från www.ledningskollen.se samt Finspångs kommun 

· Jordartskartan över aktuellt område, www.sgu.se 

5. Styrande dokument 

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

6. Befintliga anläggningar 

Marken inom undersökta området är idag obebyggd. 

I närområdet, i angränsning till de tre befintliga, asfalterade lokalvägarna, finns flera 
industri- och handelsfastigheter och befintliga byggnader och anläggningar med till-
hörande ledningar i marken.  

Byggnadernas och anläggningarnas utformning, antal våningar etc. samt dess typ av 
grundläggning har inte undersökts i denna utredning. 

7. Planerad byggnation 

Marken är idag planlagd som naturmark och ska omarbetas till industrimark. 

Planerad byggnation, nivåer på eventuella terrasser, överbyggnader och/eller färdig 
markyta etc. är i skrivande stund inte fastställt.   

8. Geotekniska förhållanden 

8.1 Topografi 
Området utgörs av obebyggd naturmark med vegetationsytor av gräs, buskar, sly 
och mindre skogspartier, en grusväg, flera större diken samt ett röjt kärr med högt 
vattenstånd och enstaka träd. Längs med områdets nordvästra, norra och nordöstra 
sidor har ca 5 m fyllning utlagts. Markytans nivå varierar mellan ca +44 och ca +40 
på fyllningen. Naturlig marknivå varierar mellan ca +34 i nordöst till ca +39 i söder. 

I närområdet finns flera industrifastigheter och 3 st asfalterade lokalvägar (Lever-
torpsvägen, Skäggebyvägen och Västralundsvägen). I söder förekommer det röjda 
kärret och mitt på området förekommer berg i dagen. 
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8.2 Jordlagerförhållanden 
Södra området: 

Jorden består överst av ca 0,6-0,8 m lera och gyttja. I den västra delen följer ca 1 m 
fast friktionsjord, sannolikt fyllning.Under ytlagret förekommer upp till ca 9 m na-
turligt lagrad siltig lera ovan friktionsjord, sannolikt morän, på fast botten.  

Stopp mot fast botten har erhållits med vikt- och slagsonderingar mellan nivåerna 
+37,7 och +28,8, dvs. mellan ca 1,6 och 11 m under befintlig markyta.   

Mellersta området: 

I den västra delen består jorden varierande av upp till ca 2 m stenig, sandig grus och 
fyllning innehållande lerig grus. Under ytlagret följer ca 0,6 m lerig gyttja ovan ca 
2,4 m lera med inslag av silt på lerig morän.  

Mitt på området förekommer berg i dagen. 

I den östra delen består jorden överst av ca 1,5 m lera med inslag av silt och västde-
lar ovan upp till ca 7,5 m silt med inslag av lera på siltig morän på berg. 

I läge för den planerade fjärrvärmeackumulatortanken förekommer ca 3 m fyllning 
innehållande grusig sand och silt samt grusig, siltig lera.  

Stopp mot fast botten har erhållits med vikt- och slagsonderingar mellan nivåerna 
+39,6 och +32,4, dvs. mellan ca 1,8 och 6,8 m under befintlig markyta.   

Stopp mot berg har erhållits, i läge för planerad fjärvärmeackumulatortank, med 
jord-bergsonderingar mellan nivåerna ca +31,2 och +30,9, dvs. ca 8 m under befint-
lig markyta.   

Norra området: 

Längst i norr förekommer ca 4 m fyllning innehållande lerig grus, lera med inslag 
av silt och sand med inslag av silt, tegelrester och träflis. Under fyllningen före-
kommer lerig morän på fast botten. 

I övriga delar av området utgörs jorden överst av ca 1-2 m varierande naturligt lag-
rade silt och lerskikt (leran är delvis varvig) ovan upp till ca 5 m naturligt lagrad lera 
på friktionsjord, sannolikt silt och morän, på fast botten. 

Stopp mot fast botten har erhållits med vikt- och slagsonderingar mellan nivåerna 
+33,4 och +24,9, dvs. mellan ca 2,4 och 9,8 m under befintlig markyta. 

Se tolkad planritning G-10.1-01T för orientering av områdesindelning. 
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8.3 Jordens materialegenskaper 
Ingen laboratorieundersökning av lerans egenskaper har utförts. Lerans egenskaper 
bedöms överensstämma med egenskaperna för leran i västra delen enligt beskrivet i 
tidigare utförd geoteknisk undersökning, se Översiktlig geoteknisk undersökning, 
daterad 1990-05-14 och utförd av Hylanders Geo-Byrå AB.  

Materialegenskaperna för den naturligt lagrade jorden är bedömda enligt AMA An-
läggning 10 och redovisas nedan:  

· silt med inslag av lera och växtdelar tillhör materialtyp 5A och tjälfarlig-
hetsklass 4 

· lera med inslag av silt, grus och/eller växtdelar tillhör materialtyp 5A och 
tjälfarlighetsklass 4 

· lera tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3  
· siltig morän tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 

8.4 Hydrogeologiska förhållanden 
Ingen hydrogeologisk undersökning har utförts. Fri vattenyta i provtagningshål ob-
serverades på nivåer mellan +39 och 35,7, dvs. mellan ca 0,1 och 2 m under befint-
lig markyta. Observerad vattenyta indikerar på en högt rådande grundvattennivå 
inom stora delar av området.  

9. Sättningar 

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

10. Stabilitet 

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

11.1 Utförda provtagningar och analyser 
Provtagning av mark har utförts med skruvprovtagning med geoteknisk borrvagn av 
typ Geomachine 65 GT. Markprover har tagits var 0,5 m i naturlig jord och i befint-
lig fyllning vidare ned till i naturlig jord.  

Jordprover har skickats för analys på ackrediterat laboratorium (ALcontrol AB i 
Linköping). Prover har analyserats som samlingsprov med analyspaket M10NV 
(tungmetaller med tillägg för kvicksilver (Hg)) & ORGNV (PAH (polyaromatiska 
kolväten), alifater, aromater och BTEX).  

För orientering av utförda provtagningspunkter, se bilagda plan- och sektionsrit-
ningar i MUR/GEO. 

Tabell 1. Sammanfattad lista av analyserade jordprover, hela analysresultat redovi-
sas i Bilaga 1 i MUR/GEO.  Halter som överstiger riktvärdet för känslig markan-
vändning, KM, markeras med kursiv understruken stil och halter som överstiger 
riktvärdet för mindre känslig markanvändning, MKM, markeras med fet stil. Enhet 
mg/kg TS. 

Prov, märk. W4 W9  W10 Riktvärde 
Djup (m) 0,0-4,7 0,0-4,9 0,0-2,0   

Ämne    KM MKM 
Alifater      
>C5-C8 <3 <3 <3 12 80 

>C8-C10 <5 <5 <5 20 120 
>C10-C12 <10 <10 <10 100 500 
>C12-C16 <10 <10 <10 100 500 
∑ >C5-C16 <10 <10 <10 100 500 
>C16-C35 220 24 41 100 1000 
Aromater      
>C8-C10 <1 <1 <1 10 50 

>C10-C16 <1 <1 <1 3 15 

>C16-C35 <1 <1 <1 10 30 
Bensen <0,003 <0,003 <0,003 0,012 0,04 

Toluen <0,1 <0,1 <0,1 10 40 
Etylbensen <0,1 <0,1 <0,1 10 50 

Xylen <0,1 <0,1 <0,1 10 50 
PAH (summa)      

PAH L 0,045 <0,03 <0,03 3 15 
PAH M 0,83 0,12 0,088 3 20 
PAH H 1,4 <0,08 <0,08 1 10 

Metaller      
Arsenik 3,9 4,7 <2,5 10 25 
Barium 160 93 53 200 300 

Bly 69 13 5,2 50 400 
Kadmium 0,50 0,28 <0,20 0,5 15 

Kobolt 160 8,4 5,6 15 35 
Koppar 250 39 17 80 200 
Krom 140 28 14 80 150 

Kvicksilver 0,017 0,014 <0,01 0,25 2,5 
Nickel 460 20 9,7 40 120 

Vanadin 27 35 22 100 200 
Zink 1400 80 43 250 500 
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11.2 Resultat av analyser 
Jämförelse med riktvärden: 

Vid bedömning av analysresultaten för jord har generella riktvärden för förorenad 
mark, framtagna av Naturvårdsverket, använts. Riktvärdena för förorenad mark är 
avsedda att användas i samband med riskbedömningar av förorenade markområden. 
Värdena anger en nivå där risker för negativ påverkan på människor eller miljö inte 
bedöms föreligga vid angiven markanvändning. 

Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark är utarbetade för två typer av mar-
kanvändning (Naturvårdsverket, 2009): 

• KM, Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av markan-
vändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 
inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och yt-
vatten skyddas. 

• MKM, Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av mar-
kanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna 
antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn 
och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för 
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exem-
pel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett 
avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. 
 
Analys av jordprov från fyllningen i norra området (W4) redovisar att halter av äm-
nena Alifater >C16-C35, PAH H samt bly och krom överstiger Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Analys visar även att halter 
av ämnena kobolt, koppar, nickel och zink överstiger Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).  
 
Övriga analyserade jordprover understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning (KM).  
 
Prover är tagna med stora avstånd mellan varandra och avvikelser kan förekomma 
mellan provtagningspunkterna inom området. 

12. Rekommendationer  

12.1 Geoteknisk kategori 
Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i 
Geoteknisk kategori 2 (GK 2). 
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12.2 Översiktliga grundläggningsrekommendationer  
Grundläggningsförhållandena, för eventuella konstruktioner och/eller anläggningar, 
varierar inom området.  

Där lös jord (gytja och/eller lera), med större djup än ca 3 m, förekommer förordas 
grundläggning ske med pålar som slås till fast botten. Alternativt förordas grund-
läggning ske genom kompensationsgrundläggning, dvs. jord motsvarande byggna-
dens/anläggningens tyngd schaktas bort och ersätts med lättfyllning tex. lättklinker 
eller cellplast. 

Där lös jord (gytja och/eller lera), med mindre djup än ca 3 m, förekommer ovan 
naturligt lagrad friktionsjord förordas grundläggning ske med plattor och/eller plin-
tar. Alternativt förordas grundläggning ske genom kompensationsgrundläggning. 
Inom dessa områden förordas även utskiftning av den lösa jorden mot nya, tjänliga 
fyllnadsmassor. 

Uppfyllnader inom områdena där lös jord förekommer begränsas till 1 m. Vid större 
uppfyllnader behöver någon form av kompensationsgrundläggning utföras.  

Innan grundläggning utförs schaktas fyllning, matjord och mullhaltigt jordlager 
bort.  

12.3 Schakt och fyllning 
I mitten av området kan bergschakt (sprängning) bli aktuellt. Grundläggning sker då 
ovan ett lager om minst 0,3 m bergkross. 

Fyllning för byggnader/anläggningar utläggs på geotextil, bruksklass N3, på schakt-
botten. 

Fyllning för mindre vägar, vistelseytor etc. utläggs på geotextil, bruksklass N2, på 
schaktbotten. 

Under schaktning för grundläggningsarbetet ska lokal grundvattenavledning utföras.  

Jorden i området innehåller silt, vilken blir flytbenägen vid nederbörd och är känslig 
för frysning. Schaktslänter och schaktbotten bör skyddas mot nederbörd och frys-
ning.  

Schaktbottenbesiktning utförs av geotekniskt sakkunnig innan ny fyllning utläggs. 

12.4 Grundvattensänkning 
Där indikationer visar på att grundvattentrycknivån är mycket högt belägen skall här 
lokal grundvattensänkning utföras innan schakt påbörjas. Sänkning görs till ca 0,5 m 
under grundläggningsnivån. Detta utförs lämpligen med avledande diken eller 
pumpbrunnar. Diken och/eller pumpgropar grävs på erforderligt avstånd (ca 2m) 
från respektive schakt och utförs om möjligt till ca 1 m under planerad färdig 
schaktbotten. I varje pumpgrop installeras en dränkbar pump.  
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12.4 Omgivningspåverkan 
I samband med eventuella schaktnings- och uppfyllnadsarbeten kan närliggande 
byggnader och anläggningar påverkas. Innan byggnadsarbetena påbörjas bör därför 
en riskanalys utföras med avseende på planerade arbeten. De restriktioner, kon-
trollåtgärder och gränsvärden/ som gäller med hänsyn till vibrationer och buller 
skall redovisas.  

13. Utförande och kontroll 

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

14. Kompletterande undersökningar 

Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras innan projektering av grund-
konstruktioner för byggnad och/eller anläggning kan utföras inom aktuellt område. 
Erforderliga undersökningar planeras, när konstruktion/anläggning och dess läge i 
plan fastställts, i samråd mellan geotekniker och konstruktör. 

Kompletterande miljöprovtagningar och analyser av befintliga fyllningsmassor bör 
utföras för vidare utredning av föroreningarnas omfattning samt för planering av 
schakthanteringen. Provtagningsarbetets utförande och omfattning sker i samråd 
mellan beställare och miljögeotekniker.  

Vid projektering av vistelseytor, konstruktioner eller anläggningar på eller i närhet-
en av slänterna skall kompletterande stabilitetsutredning utföras.   

15. Granskning 

Granskning har utförts av geotekniker Christina Berglund och miljögeotekniker  
Jörgen Svensson. 

 

WSP Samhällsbyggnad 

Norrköping 2014-10-24 

 

Christopher Roxström  Christina Berglund Jörgen Svensson 

Handläggare/uppdragsledare Granskare, geoteknik Granskare, miljögeoteknik 
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1. Verksamhetens utformning och omfattning 
 
Finspångs Tekniska Verk (FTV) avser uppföra en bränslehall på mark som numera tillhör 
fastigheten 3:358 i Finspångs kommun (tidigare Hårstorp 1:1), nära det befintliga värmeverket 
som ägs av FTV. Värmeverket omfattas idag av miljötillstånd.  
 
Verksamheten kommer att innebära hantering, lagring och omlastning av avfall och RT-flis för 
förbränningsändamål. Transporter kommer att anlända till platsen och lastmaskin kommer att 
användas på plats. 
 
Lagringskapaciteten i hallen kommer att vara 1 000 m3 avfall och 200 m3 RT-flis. Hallen 
kommer att hantera ett delflöde av det totala flödet av avfall som inkommer. Området kommer 
att asfalteras. Se situationsplan i bilaga 1. 
 
Befintlig väg inom området kommer att användas för transport till det planerade lagret. Vägen 
kommer att flyttas.  
 
Verksamheten kommer inte att innebära något rivningsarbete då inga byggnader finns 
upprättade på marken idag. 

Verksamheten omfattas inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.. 

Ansökan avser 
Ansökan avser ändringstillstånd av tillstånd beslutat 2002-11-11. Tillstånd enligt 9.kap 
miljöbalken SFS (1998:808) till uppförande och drift av en anläggning för förbränning av avfall 
på fastigheten Hårstorp 3:358 i Finspångs kommun. 
 

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

2.1 Pågående markanvändning 

På den del av marken som är tänkt att användas finns enstaka träd. Resterande mark utgörs 
idag av en glesare skogsdunge som inte är en del av något större sammanhängande 
skogsområde. Verksamheten skulle innebära att enstaka träd avverkas för att kunna anlägga 
om vägens sträckning. Ny skog kommer inte att planteras när verksamheten är i drift. 
 
Ingen kulturmiljö skulle påverkas av verksamheten. Inga fornlämningar finns på platsen. På 
platsen finns inte heller reservat, naturvårdsområden, skyddsområden, naturminnen eller 
riksintressen.  
 
Finspångs Tekniska Verk känner inte till att platsen används för rekreation eller andra allmänna 
intressen. 
 
Marken är inte en del i ett större opåverkat område då den är omgiven av industrier. Ingen 
våtmark finns på platsen och det är inte fråga om kustområde eller marin miljö. 
 

  

293



4(5) 
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2.2 Översiktsplan och detaljplan 

Marken är inte planlagd enligt Finspångs kommuns översiktsplan. 
 
Idag finns ingen detaljplan upprättad för marken. Däremot ingår fastighet Hårstorp 3:358 i ett 
planuppdrag. 
 
Detaljplaneprocessen kommer att pågå parallellt med den ansökningsprocessen som startas i 
och med denna handling. Planärendet kommer att omfatta mer mark än den som kommer att 
behöva tas i anspråk för bränslelagret. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Bilagor 
1. Situationsplan 
2. Översiktskarta 
3. Naturvärdesbedömning 
4. Riskanalys 
5. Samrådsredogörelse 
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Plan- och bygglagen:
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Allmänt råd BFS 2014:5 DPB 1 Plan- och bygglag (2010:900)

2020-06-04

Magnus Pirholt

Detaljplan för 
värmeverket samt del av Hårstorp 1:1
och 1:97 med flera

³
SKALA 1:1000 A0

Hårstorp

Sjömansäng

Västra Grindstugan

Grundkartans beteckningar
Traktgräns
Fastighetsgräns
SOCKENGR
Bostad
Ekonomibyggnad
Industri
Komplementbyggnad

Övrig byggnad
Byggnadsdel
Skärmtak

UU UU UU UU UU UU UU UU UU Bro
0.5 m höjdkurva
1 m höjdkurva

Vägräcke
Cykelbana
Gång- och cykelbana
Gångbana
Körbana

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
Z Verksamheter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Utformning
)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter ,

PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Marken får inte förses med byggnad, PBL 4
kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Minst 30 % av marken ska vara genomsläpplig,

PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
Ändrad lovplikt, fastighetsplan

a1
Marklov krävs även för Marklov krävs för
markåtgärder som kan försämra markens
genomsläpplighet., PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.
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Maria Forneman 

2020-08-28  1 (1) 

Dnr KS.2020.0882 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för 

verksamhetsåret 2021. 

Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande, 

kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen.  

Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet 

som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 

handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 

uppföljningsrapporter. 

Hänsyn har också tagits till skolans lovdagar. 

Förslaget är att det kommer att vara 10 kommunfullmäktigesammanträden under 

2021, alla förlagda på onsdagar kl. 16.00. 

Föreslagna datum är: 27 januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 

15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 till: 27

januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 15 september, 20

oktober, 17 november och 15 december
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 355   Dnr: KS.2020.0882 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för 

verksamhetsåret 2021. 

  

Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande, 

kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen.  

Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet 

som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 

handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 

uppföljningsrapporter. 

 

Hänsyn har också tagits till skolans lovdagar. 
 

Förslaget är att det kommer att vara 10 kommunfullmäktigesammanträden under 

2021, alla förlagda på onsdagar kl. 16.00. 

Föreslagna datum är: 27 januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 

15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 till: 27 

januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 15 september, 20 

oktober, 17 november och 15 december 

 

- - - - - 
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Förslag på sammanträdesdagar 2021 för 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
(9 dec 2020) 27 januari 

20 januari 17 februari 

10 februari 17 mars 

3 mars  

31 mars 28 april 

14 april 19 maj 

5 maj  

26 maj 16 juni 

9 juni  

25 augusti 15 september 

22 september 20 oktober 

6 oktober  

27 oktober 17 november 

24 november 15 december 

8 december (januari 2022) 

 

14 sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, förlagda till onsdagar, klockan 13.00. 

Mötets längd: cirka 3 - 4 timmar. Uppehåll i juli månad. 

10 sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, förlagda till onsdagar, klockan 16.00. 

Mötets längd: cirka 2 - 4 timmar. Uppehåll i juli och augusti månad. 
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Carina Storm 

2020-10-02  1 (1) 

Dnr KS.2020.1053 

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 

Kommunfullmäktige 

Beslut att lärandeberedningen och demokratiberedningen 
återupptar sina respektive uppdrag 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2020 § 76 att låta 

lärandeberedningen och demokratiberedningen vara vilande tillsvidare på grund 

av den rådande situationen med Coronapandemin. 

I den då rådande situationen var flera tjänstepersoner upptagna med 

arbetsuppgifter rörande Coronapandemin. I beredningarna finns även politiker 

som tillhör riskgrupperna. Sammantaget var bedömningen i det rådande läget att 

det inte fanns förutsättningar för att arbeta vidare i beredningarna.  

Nu är inte arbetssituationen bland berörda tjänstepersoner längre lika ansträngd 

av Coronapandemin. Det finns också bättre möjligheter att planera för hur 

ledamöter kan delta i beredningarnas arbete, till exempel genom att boka lokaler 

där det går att hålla avstånd och i vissa frågor digitalt deltagande på distans.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att lärandeberedningen och demokratiberedningen återupptar sina

respektive uppdrag från och med 1 november 2020.
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 76   Dnr: KS.2020.0476 

 

Beslut att lärandeberedningen och demokratiberedningen är 
vilande tillsvidare på grund av den rådande situationen med 
Coronapandemin 

Sammanfattning 

I den rådande situationen med Coronapandemin är flera tjänstepersoner upptagna 

med arbetsuppgifter rörande detta i Finspångs kommun. I beredningarna finns 

även politiker som tillhör riskgrupperna. Detta gör att det i dagsläget inte går att 

arbeta vidare i beredningarna.  

På förslag är att låta lärandeberedningen och demokratiberedningen vara vilande 

tillsvidare på grund av den rådande situationen med Coronapandemin. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att låta lärandeberedningen och demokratiberedningen vara vilande 

tillsvidare på grund av den rådande situationen med Coronapandemin 
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Maria Forneman 

2020-10-09  1 (1) 

Dnr KS.2020.0939 

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 

Kommunfullmäktige 

Svar på interpellation avseende gymnasieskolans 
ekonomi och elevunderlag 

Svar kommer senare i veckan

Förslag till beslut 

1.
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Interpellation till utbildningsrådet alternativt kommunstyrelsens ordförande 

Den kommunala gymnasieskolan har under många år dragits med ekonomiska underskott och 
vikande elevunderlag. 

-Vad vill de styrande med den kommunala gymnasieskolan i framtiden?

- Hur ska skolan attrahera fler elever?

- Hur ska ekonomin komma i balans?

- Hur ställer sig de styrande till att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att tillsammans skapa
förutsättningar för framtidens kommunala gymnasieskolan?

Stefan Carlsson, gruppledare Vänsterpartiet 
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Maria Forneman 

2020-10-12  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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 

Kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
lärandeberedningen 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in att Daniel Ringqvist (SD) begär entledigande 

från sin plats som ledamot i lärandeberedningen. 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Daniel Ringqvist (SD) från sitt uppdrag som ledamot i

lärandeberedningen

2. Att tacka Daniel Ringqvist för den tid han haft uppdraget
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Maria Forneman 

2020-10-12  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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 

Kommunfullmäktige 

Val av ny ledamot i kommunrevisionen 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot till kommunrevisionen. 

På förslag är Daniel Ringqvist (SD). 

Förslag till beslut 

1. Att välja Daniel Ringqvist (SD) till ny ledamot i kommunrevisionen
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Maria Forneman 

2020-10-05  1 (1) 

Dnr KS.2020.1058 

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 

Kommunfullmäktige 

e-förslag - farthinder och övergångsställen på
Torstorpsvägen

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in ett e-förslag där förslagsställaren vill ha fartbegränsade 

åtgärder på Torstorpsvägen, då hastigheten inte följs och det blir en fara att gå 

över övergångsställena, speciellt en av dem som har skymd sikt. 

Förslag till beslut 

1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan

åter till kommunfullmäktige för beslut
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e-förslag - farthinder och övergångsställen

på Torstorpsvägen

Sammanfattning 

Mycket höga hastigheter på Torstorpsvägen där hastigheten ligger på 30 samt 40 efter korsningen 
Klövervägen/Torstorpsvägen. Skymd sikt på ett övergångsställe från ena hållet. 

Beskrivning 

Jag bor i korsningen där Torstorpsvägen och Klövervägen korsar varandra. Dagligen ser jag bilar köra 
upp emot 100 kilometer i timmen vid korsningen där 2 övergångsställen finns och där många barn går 
över vägen. 

Vid sista övergångsstället mot stallet är det väldigt dålig sikt från ett håll. Jag själv och andra har fått 
kasta oss bakåt när bilar kommer och inte tar hänsyn. Polisen är kontaktad. Det räcker inte med att 
vägen smalnar av för att inte riskera olyckor. Skola, förskola finns och många barn bor i området. 

Förslagsställare 

Andreas Karlsson andreas.k.89@hotmail.com 

Startdatum 

2019-11-05 

Slutdatum 

2020-02-05 

Onlineunderskrifter 

Nr. Namn Datum Kommentar 

1 Andreas Karlsson 2019-11-05  

2 Ann-Helén Karhatsu 2019-11-06 Ann-Helén Karhatsu 

3 Christian Thorsell 2019-11-06 Christian Thorsell 

4 Dennis Lundstedt 2019-11-06  

5 Pontus Lachan 2019-11-06 Håller med om att det är på tok för hög fart genom den 

sträckan.. 

6 Emelie Östrand 2019-11-06 

7 Sandra Lundstedt 2019-11-06 

8 Johan Karlsson 2019-11-06 

9 Elin Kulander 2019-11-06 

10 Anna Kulander 2019-11-06 
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11 Pernilla Hedkrok 2019-11-06 Pernilla Hedkrok 

12 Lars Hedkrok 2019-11-06  

13 Sofie Karlsson 2019-11-07  

14 Dennis Eriksson 2019-11-07  

15 Roland Karlsson 2019-11-07 Roland Karlsson 

16 Linn Laszlo 2019-11-11  

17 Christoffer Danborg 2019-11-12  

18 Jennifer Rydell 2019-11-13  

19 Anders Bygghammar 2019-11-30  

20 Roger Pettersson 2020-01-27  

21 Anna Ohlin 2020-01-28  

22 Erik Hallgren 2020-01-28  

23 Pia Hellqvist 2020-01-28  

24 Sanna Lidberg 2020-01-28  

25 Åke Dahlqvist 2020-01-28 Ja, farthinder på raksträckan. 

26 James Anderson 2020-01-28  

27 Therese Östrand 2020-01-28 Håller helt med! Bilar kör på tok för fort. 

Och många stannar inte ens vid övergångsstället. 

28 Elisabeth Schoede 2020-01-28  

29 Magnus Björkholm 2020-01-28  

30 Ingela Björkholm 2020-01-28  

31 Marcus Bäckstedt 2020-01-28 Mycket bra förslag. 

32 Jeanette Grundström 2020-01-28  

33 Leif Andersson 2020-01-29 Jag promenerar mycket i området och ser 

också hur många kör som vettvillingar i korsningen och vill gärna stödja detta förlag. Dock är jag 

ingen vän av fartgupp eller avsmalningar eftersom jag anser att dessa tar fokus från trafiksituationen 

och skapar irritation med sämre uppmärksamhet som följd trots lägre hastighet. 

Tyvärr saknar jag konkreta förslag på alternativa lösningar men dessa borde diskuteras. 

34 Jonas Grundström 2020-01-29  

35 Andreas Wall 2020-01-29 Mycket bra idé. Tanken har slagit mig många gånger då 

jag har barn på skolan. 

36 Henrik Andersson 2020-01-30 Mycket bra förslag , bara en tidsfråga 

innan det händer en allvarlig olycka på den sträckan. 
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37 Ida Stockberg 2020-01-30 Ida Stockberg 
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