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Kommunstyrelsen

Likvidrapport februari 2019
Sammanfattning
I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten
rapporteras månadsvis till kommunstyrelsen.
Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet.
Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de
kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%.
Likviditetsrapporten för februari 2019 visar på fortsatt god likviditet, nivån har ökat
något jämfört med januari och ligger på ca 89%. Nivån innebär att den finansiella
beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har kommunen
checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de
tas med i bedömningen.
Likvida medel (kassa, bank) har netto ökat med 16,5 mkr under februari. Under
månad minskar kortfristiga fordringar, som utgör en del av omsättningstillgångarna.
Momsersättningar från skatteverket avseende november och december 2018 har
blivit reglerade samt bidragsersättningar från arbetsförmedlingen och
migrationsverket.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporteringen.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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LIKVIDITETSRAPPORT FEBRUARI 2019
Beskrivning
Likvida medel
Långfristig utlåning
koncernen
Summa finansiella
tillgångar
Kortfristiga lån
Långfristiga lån
Summa finansiella
skulder

mar-18
111 797
834 521

apr-18
101 775
838 521

maj-18
100 710
848 521

jun-18
97 707
848 521

jul-18
109 740
848 521

aug-18
110 459
848 521

sep-18
129 828
848 521

okt-18
123 220
848 521

nov-18
116 660
848 521

dec-18
113 996
868 521

jan-19
97 550
868 521

feb-19
114 139
868 521

946 318

940 296

949 231

946 228

958 261

958 980

978 349

971 741

965 181

982 517

966 071

982 660

-6 226
-5 256
-5 256
-5 256
-4 275
-4 275
-4 275
-8 857
-8 589
-8 589
-7 885
-7 622
-1 170 053 -1 170 053 -1 170 053 -1 170 053 -1 170 053 -1 170 053 -1 170 053 -1 159 761 -1 159 761 -1 159 761 -1 159 761 -1 159 761
-1 176 278 -1 175 309 -1 175 309 -1 175 309 -1 174 328 -1 174 328 -1 174 328 -1 168 619 -1 168 350 -1 168 350 -1 167 647 -1 167 384

Finansnetto
Omsättningstillgångar

-229 961
201 971

-235 013
193 643

-226 077
192 298

-229 081
184 229

-216 066
181 346

-215 348
215 370

-195 979
220 203

-196 878
207 901

-203 169
203 481

-185 833
219 859

-201 576
186 931

-184 723
197 830

Kortfristiga skulder

-213 229

-201 544

-198 040

-198 304

-192 389

-231 074

-228 411

-219 907

-217 310

-265 293

-225 227

-222 508

94,7%

96,1%

97,1%

92,9%

94,3%

93,2%

96,4%

94,5%

93,6%

82,9%

83,0%

88,9%

Likviditet
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Kommunstyrelsen

Riskkontroll februari 2019
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen.
Den totala risksituationen har stärkts under februari. I jämförelse med föregående
månad har aktuell konsolidering stigit till 160,7% (158,0%). Max andel aktier kan nu
som mest uppgå till 27% (24 % föregående månad) för att inte äventyra det
övergripande förvaltningsmålet om ett säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens
högsta månadsvärde.
Värdet på pensionsportföljen har stigit med 0,9% under februari och värdet på
skulden har sjunkit med motsvarande. Målriskanalysen visar att det är en låg risk,
mindre än 1%, att konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (27%) den
limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%), där mellanskillnaden utgör
en riskbuffert om det blir kraftiga börsfall.
Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag. Andelen aktier uppgår liksom
föregående månad till 17%.

Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN –
FEBRUARI 2019
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket
som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation
till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den övergripande risklimiten
enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska
äventyras.
Aktuellt läge
Under februari månad fortsatte lättnadsrallyt på aktiemarknaderna världen över. Mycket av
denna uppgång är hänförlig till mer positiva tongångar i handelssamtalen mellan USA och Kina,
vilket spätt på förhoppningarna om ett avtal som avslutar den pågående handelskonflikten. Det
glada humöret mattades dock av något under slutet av månaden då mötet mellan USAs och
Nordkoreas ledare avbröts i förtid utan någon överenskommelse kring en Nordkoreans
kärnvapennedrustning. Beskedet fick den sydkoreanska börsen att falla med 1,8% den dagen. I
Sverige har fokus under månaden legat på Swedbank som anklagas för penningtvätt i Baltikum
och aktien föll 17,3% under månaden med anledning av detta. Ser man till Stockholmsbörsen (SIX
PRX) som helhet så steg den med 4,0% under månaden, vilket innebär en uppgång om 12,0%
sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 4,0% i lokal valuta och
5,4% i svenska kronor medan den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg med 3,1% i lokal
valuta och 5,1% i svenska kronor. Tillväxtmarknader hade en något sämre månad och steg med
0,2% i lokal valuta och 2,2% omräknat i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska
aktiemarknaden (OMX 1Y) föll under månaden, från 15,7% till 15,5%. Även på den amerikanska
börsen (SPX 1Y) föll volatiliteten, från 16,4% till 15,1%, och även den europeiska börsens
volatilitet (SX5E 1Y) föll, från 14,4% till 14,0%. På valutamarknaden försvagades den svenska
kronan mot de flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 9,23 kronor,
en euro för 10,50 kronor och ett brittiskt pund för 12,24 kronor. Sett till räntemarknaden så steg
yielden 3 punkter till -1,34% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan
yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) steg med 18,5 punkter till -2,20%. Yielden
för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 0,5
punkter till 1,07% medan yielden för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) steg med 4,5
punkter till -0,38%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,74%.


Den totala risksituationen har stärkts under februari. I jämförelse med föregående månad
har aktuell konsolidering stigit till 160,7% (158,0%).



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



Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de
senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 6,9% och maximal andel aktier 27,0%.
Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (27,0%) den
limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad risksimuleringen visar
är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.
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Risköversikt
Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år

2019-02-28

Avkastning
2019-01-31

66,0
41,1
160,7%
0,0%
0,0%

0,9%
-0,9%
2,7%
0,0%
0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges också
risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta
värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska förlusterna vid
kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och används för att styra
allokeringen i praktiken.
Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är
6,9% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 27,0%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

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

2019-02-28

2019-01-31

66,0
61,5
4,6
6,9%
27,0%
17,7%
0,0%

65,5
61,5
4,0
6,1%
24,0%
17,1%
0,1%
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Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 66,0 mkr. Pensionsportföljen
ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Andel av portfölj
2019-02-28

Min

Max

2%
81%
1,3
18%
6%
11%
0%

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

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

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

Limiter

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

Svenska aktier- 6%
Globala aktier- 11%
Nom räntor- 63%
Realräntor- 17%
Kassa- 2%

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen
och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas
med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gåtts igenom ovan.
För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i
förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående
rapporteringstillfället.
TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX
Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden
0,2%
0,0%
0,1%
4,1%
4,0%
0,1%
4,3%
5,1%
-0,8%
0,9%
0,8%
0,0%
Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2018-12-31 sedan 2018-12-31
0,3%
0,3%
0,0%
12,0%
14,2%
15,5%
-1,2%
2,3%
2,0%
0,2%

Källa för index: Bloomberg
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Kommentarer kring eventuella avvikelser
Kassaflödesmatchningen
mellan
realränteobligationerna
och
de
kommande
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än
jämförelseindexet.
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för valuta och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet får en något
sämre utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg &
Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen,
pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen
(allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i
pensionsfonderingen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på
sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och
utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - kösituation och
beläggning i förskolan den 15 mars 2019 sektor utbildning
Sammanfattning
Öppnandet av Lillängens förskola under 2018 samt Högklints förskolas start har
gjort att vi kunnat bereda plats för de som har sökt till förskola under hösten och
vintern 2018.
Beslut är tidigare taget om att få behålla lokalerna i Dalens förskola. Dalen har
möjlighet att öppna upp ytterligare en avdelning och detta kommer att göras i
april 2019 då behov finns.
Bedömningen är att förskoleplatser kommer att kunna erbjudas vårdnadshavare
utifrån det behov som finns och inom lagstadgad tid.
Beläggning förskola
Tabellen nedan visar antalet inskrivna barn vi verksamheten 15 mars 2019
jämfört med samma period fyra år bakåt i tiden.
2015 2016 2017 2018
Förskola egen regi 1012 1025 1050 1051
Pedagogisk omsorg 34
34
27
28
egen regi
Totalt egen regi
1046 1059 1077 1079
Enskild förskola
69
72
84
93
Enskild pedagogisk 11
15
omsorg
I annan kommun
35
30
37
30
Totalt antal barn
1050 1161 1209 1217

2019
1055
25
1080
96
11
28
1215

Kösituation i förskola
Önskat
Antal
placeringsdatum
190401-190731 9

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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107
28

Senast fyra månader innan förskoleplats önskas behöver vårdnadshavare anmäla
sina önskemål. Allt fler vårdnadshavare anmäler i god tid för att få sitt önskemål
om placering vid viss förskola uppfylld. De vårdnadshavare som idag har anmält
behov kommer att kunna beredas plats. Förvaltningens bedömning är att
tillgången till platser är tillfredsställande.
Förslag till beslut
1. Att fastställa rapportering enligt internkontrollplanen
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Kommunstyrelsen

Rapportering investeringar - årsbokslut 2018
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget,
ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående
investeringar vid årsbokslutet 2018 samt en statusrapportering med kommentarer
från sektorerna.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 164 mkr
samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2018 års investeringsanslag till 65
mkr. Under året avslutades flera projekt till ett värde av 63 mkr, däribland
kollektivtrafik Finnvedsvägen (8 mkr), ny lokal för transportenheten (9 mkr) och
vattenskada Viggestorpsskolan (5 mkr).
Vid årsbokslutet var flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan där inköp av
konst återstår innan slutredovisning av projektet kan göras. Andra exempel var
infrastrukturprojekt såsom gång- och cykelväg i Butbro, asfalteringsarbete under
2018 och cykelfrämjande insatser. Verksamhetens investeringar uppgick under året
till 8 mkr, däribland inventarier och utemiljö inom förskola och grundskola (3 mkr),
inventarier inom vård och omsorg (1 mkr) samt köksutrustning till kost- och
måltidsverksamheten (1 mkr).
Prognosen för pågående investeringar visade på totala nettokostnader om 175 mkr,
där flera projekt löper under flera år. Inom sektor samhällsbyggnad finns
investeringsmedel avsatta för bland annat fastighetsinvesteringar (22 mkr),
exploatering boende och näringsliv (26 mkr), offentliga miljöer (10 mkr) samt
klimat- och miljöanpassningar (2 mkr) som delvis är påbörjade eller som beräknas
komma igång under 2019.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
1. Att godkänna rapporteringen.
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1 Sektor:
1.1 Ledningsstab
Område

Investering
Stugby Arena Grosvad (pr 1242)

% klar

Startdatum

Slutdatum

98%

2009-10-28

2018-12-31

Kommentar
Inköp av stugor är avklarat och Medley sköter drift av campingen sedan hösten 2017,
förvaltningen tittar på en långsiktig lösning av driften. Badrum har renoverats i två av
stugorna. Under 2018 har vägen till campingen skrapats/jämnats/asfalterats och en bom
har installerats. Campingytorna har städats och röjts på sly. Campingen har försetts
med nya elstolpar, 26 husvagnsplatser och 14 husbilsplatser. Renovering ska ske av
det tredje badrummet.
Projektet behöver avslutas och slutrapporteras till Kommunstyrelsen (KS).
Vibjörnsparken (pr 1559)

98%

2016-10-07

2017-12-31

Kommentar
Projektet är slutfört men vidare utredningar kring driftskostnader pågår. Slutredovisning
till KS återstår.
Digitala välkomstskyltar (pr 1857)

98%

2016-10-07

2018-12-31

Kommentar
Projektet kan i stort sett anses avslutat under hösten 2018. Skylten på klockstapeln vid
kommunhuset driftsattes juni och skylten vid östra infarten på väg 51 driftsattes i augusti
2018 efter några tekniska problem.
Infartsskylten visar evenemang av större intresse som är öppna för allmänheten och
skylten på klockstapeln endast kommunal information eller evenemang där kommunen
är medarrangör. Båda skyltarna uppdateras i dagsläget av kommunikationsavdelningen
men planeringen är att evenemangsansvarig på kulturhuset också ska kunna publicera
information om evenemang på infartsskylten. Investeringskostnaderna har blivit högre
än budgeterat, främst beroende på tillkommande kostnader för ny elmatning till
infartsskylten. Kvarstår ekonomisk slutredovisning av projektet.
Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)
Offentliga miljöer
(Ledningsstab)

50%

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Miljöundersökningar är avslutade och avgränsning av föroreningar finns. Huvudstudie
på a-planen pågår för att vi sedan ska kunna beräkna saneringsgrad och gå vidare med
en etablering av konstgräsplan.
Centrumutveckling forts

0%

2018-02-12

2020-12-31

Kommentar
Ett inriktningsprogram för de offentliga ytorna i centrum är framtaget under året. Ett
större helhetsgrepp behöver planeras. Dialog om hur/när och mer konkret vad som ska
genomföras och utformas kommer att föras med politiken under våren 2019.
Bandyplan

40%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Alla undersökningar är nu genomförda och har kompletterats med uppgifter från
miljöenheten. Utredningen inkluderar förutom geoteknik, miljöutredningar även
alternativa placeringar, underlaget för bandy som idrott samt behovet av en allmän isyta.
Bedömningen från miljöenheten är att den tekniska lösning som föreslås (pålning på
den befintliga bandyplanen) inte är ett alternativ på grund av de miljömässiga risker som
finns då detta är en före detta deponi. I 2019 års prioriterade uppdrag finns ett fortsatt
uppdrag om att "Utreda ev. framtida placering av bandyplan" vilket förvaltningen jobbar
med tillsammans med FAIK bandy. Olika lösningar har diskuterats och kommer att
återrapporteras till KS. När detta är gjort kan man kostnadsberäkna de åtgärder som
krävs.
Bergslagstorget vintern 18/19
(pr 9115)

98%

2018-11-01

2018-12-31

Kommentar
Under 2018 har "provisoriska" provutformningar av Bergslagstorget skett bl a i form av
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

investering i tema "Vintertorg". Intern redovisning av projektet återstår för avslut.
Personalparkering vid "Bäcken"
(pr 1989)

Infrastruktur
(Ledningsstab)

0%

2013-10-23

2019-12-31

Kommentar
Investeringen förbereds genom uppdatering av befintligt förfrågningsunderlag för
byggnationen. Ärendet hanteras i praktiken/genomförs av Samhällsplaneringsenheten.
Trolig anbudstid hösten 2019, i så fall med byggnation våren 2020.
Uppställningsplats tung trafik
(pr 9009)

20%

2018-02-12

2019-12-31

Kommentar
En rad olika lösningar har testats men nu tittar förvaltningen tillsammans med
Norrköpings kommun om samverkan kan ske i stråket mellan kommunerna för en
funktionell lösning. Inställningen är från båda parter att i vilken kommun en lösning
placeras är sekundär. Trafikverket är även med i denna process. Svårt att bedöma i
dagsläget om när och hur man kan landa denna fråga samt hur en eventuell kostnad ser
ut.
Fastigheter
(Ledningsstab)

Omklädningsrum Arena Grosvad
(pr 1853)

60%

2016-10-07

2019-06-30

Kommentar
Ombyggnationen har påbörjats och beräknas vara klar våren 2019.
E-handel (pr 1977)

10%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Projektet är vilande. CGI har en ny lösning för e-handel och erbjuder en tjänst där man
håller e-handelsavtalen a-jour. Resterande investeringsmedel är tänkta att användas för
införande av abonnemangsfakturor och rekvisition. Arbetet med abonnemangsfakturor
från Tele2 är påbörjat.
Reinvesteringar friluftsanläggningar
(pr 1440)

100%

2016-10-07

2019-02-28

Kommentar
Pengarna avser Lunddalen, investering i säkrare el. Inväntar besked från Länsstyrelsen
om extra finansiering. Arbetet har fortskridit, ny luftvärmepump och borrning av vatten
har beställts.
Ny webbplats (pr 9078)
Verksamhetens
Investeringar
(Ledningsstab)

65%

2018-02-01

2021-12-31

Kommentar
Ny bild- och mediadatabas implementeras. Upphandlingar av nytt publiceringssystem
och webbkonsulter är genomförda. Inventering av behov och önskemål om design och
funktion för den publika sidan är gjord. Externwebben lanseras enligt plan i januari 2019.
Huvudredaktörer och redaktörer har utsetts och utbildningar är genomförda. Arbete
kring intranätet förbereds. Respektive sektor/enhet kommer att se över innehåll utifrån
tidigare skattning. Sedan ska nya finspang.se fyllas med nytt innehåll. Utifrån tidigare
beslut beräknas ny sida publiceras i början på 2019.
Dränering A-plan Grosvad (pr 1921)

50%

2016-12-01

2019-06-30

Kommentar
Under våren 2018 har förvaltningen tittat på marken bakom fotbollsmålen vid A-plan där
löparbanan är ojämn. Jobbet är nu beställt och kommer att utföras våren 2019.
IT brandvägg (pr 9052)

98%

2017-11-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet är färdigställt och säkerhetsinställningar är konfigurerade.
Kvarstår slutredovisning av projektet.
Server och lagring (pr 9051)

98%

2017-12-01

2019-02-15

Kommentar
Implementationen är i slutarbete och beräknas vara färdig senast i mitten av februari
2019.
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Område

Investering
Kundreskontraportalen (pr 1569)

% klar

Startdatum

Slutdatum

60%

2017-06-01

2019-05-31

Kommentar
Arbetet med införande av kundreskontraportal är påbörjad men försenades då det
saknades serverkapacitet. Med en temporär lösning går arbetet vidare och beräknas
vara klart i april-maj 2019. Införandet kommer att effektivisera kundfaktureringen och
kundreskontraarbetet. Vi kommer att kunna skicka elektroniska fakturor till företag och
offentliga förvaltningar och byte av utskriftsleverantör beräknas ge kostnadsbesparingar.
Nytt röstnings- och högtalarsystem
Sessionssalen (pr 9074)

35%

2018-02-09

2019-06-30

Kommentar
Kansliavdelningen har övertagit huvudansvaret för att genomföra investeringen.
Referensgrupp med berörda representanter från kansli, - kommunikations- och ITavdelningen har påbörjat arbetet med att stämma av förfrågningsunderlag utifrån
önskad funktionalitet. Upphandling ska ske under våren 2019 med för införande senast
vid halvårsskiftet.
Div. investeringar i sektorerna inom
ram (pr 1717)

100%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Årligt återkommande anslag som via beslut i KLG fördelas ut till kommunens olika
sektorer. Kommundirektören svarar för anslaget tills fördelningen har ägt rum.
IT-investeringar

100%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Årligt återkommande anslag. Detta fördelas ut till kommunens olika sektorer.
Kommundirektören svarar för anslaget tills fördelningen har ägt rum.

Verksamhetens
investeringar
(Ledningsstab)

Digitalisering av föreningsregister
(pr 9075)

0%

2018-06-05

2019-06-30

Ny uppdaterad version av Public 360
(pr 9076)

0%

2018-06-05

2019-11-29

Kommentar
Investeringen har inte hunnit genomföras under 2018 som planerat. Förberedelser för
uppgradering sker under första halvåret 2019, med vissa begränsningar av resurser
med anledning av avdelningens ansvar för EU-valet. Ny version beräknas därför kunna
införas under hösten 2019.
Nya stratsyslicenser (pr 9079)

55%

2018-06-05

2019-06-30

Kommentar
Medel har avsatts för inköp av nya licenser, dessa köps in successivt vid behov.
Nya Personec moduler (pr 9077)

0%

2018-06-26

2018-12-31

Kommentar
Diskussion har förts utifrån kostnad och nytta av en investering i modulen
anställningsguiden utifrån den arbetstid som kan sparas. Detta har medfört att beslutet
omprövats. De moduler som fortfarande är aktuella att satsa på framåt är avvikande
tjänstgöring för medarbetare och möjlighet för chefer att attestera via app, om dessa ska
införas kommer det istället att handla om driftkostnader. Insatserna kommer att
underlätta administrationen för både chefer och medarbetare.
Teknisk utrustning konferenssalar
(pr 9031)

100%

2017-12-31

2018-12-31

Kommentar
Projektet är genomfört, men då kostnaden understiger ett prisbasbelopp tas det därför
inom IT-avdelningens driftbudget.
Upprustning bågskytteklubben
(pr 9095)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Isolering av tak har genomförts. En ny luftvärmepump har installerats. Under våren 2019
ska fasaden rustas.
Ledlampor i elljusspår (pr 9094)
Klimat och miljö
(Ledningsstab)

76%

2018-02-12

2019-01-31

Kommentar
Viggestorpsspåret har färdigställts under hösten, slutredovisning kvarstår.

1.2 Samhällsbyggnad
Område

Investering
Lärkvägen (pr 1487)

% klar

Startdatum

Slutdatum

90%

2011-11-23

2019-12-31

Kommentar
Exploatering av småhustomter enligt beslut i KF där samtliga småhustomter är sålda.
Återstår att ge Lärkvägen ny toppbeläggning, vilket kan komma att ske först efter det att
merparten av aktuella tomter är bebyggda, vilket beräknas tidigast till år 2019.
Industriområde Hårstorp (pr 1273)

Exploatering
(sektor
samhällsbyggnad)

70%

2007-02-28

2018-12-31

Kommentar
Utbyggnadsområde för industriverksamhet enligt beslut i KF. Ursprungligen fanns åtta
tomter till försäljning, återstår tre tomter att försälja. För två av tomterna finns
optionsavtal upprättade. Då efterfrågan avgör när samtliga tomter sålts är angivet
slutdatum ytterst preliminärt.
Sundsvägen exploatering

0%

2017-05-24

2019-12-31

Kommentar
Exploatering ej påbörjad. Behov att justera planområdet vilket kommer kräva ett nytt
samrådsförfarande. Detaljplan bedöms kunna antas under 2019.
Dalsberg exploatering

9%

2017-05-24

2018-12-31

0%

2018-02-12

2019-12-31

Kommentar
Exploatering ej påbörjad.
Exploatering för boende och
näringsliv - Till förfogande (pr 1700)

Kommentar
Medel är avsatt för Grosvad 1:4 (Holmen), Grosvad 1:3, Östra Hårstorp,
Tallgläntan/Lotorp, Stora Allén, Stationsområdet, Lasarettsområdet
Ölstadsjön (pr 1628)

10%

2014-01-01

2020-12-18

Kommentar
Diskussioner med sakägare har förts men strandat. Ansökan om upphävande av
markavvattningsföretagen har lämnats till Mark- och miljödomstolen. Beslut inväntas för
att kunna påbörja restaurering av Ölstadsjön.

Klimat och miljö
(sektor
samhällsbyggnad)

Solceller på kommunala byggnader
(pr 1701)

100%

2017-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet är färdigställt och uppdelat på två olika investeringar, Arena Grosvad och
Bellmans häst
Offentliga källsorteringskärl (pr 1710)

100%

2018-01-10

2018-12-31

Kommentar
Källsorteringskärl är inköpta och har utplacerats. Projektet är således slutfört och
avslutat.
Publika laddningsstationer elbilar
(pr 1913)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Investeringsprojektet avser tre laddningsstationer, två som kommunen själva skulle
installera och en som Chargestorm (lokalt företag som tillverkar laddstolpar) skulle
installera på kommunens mark. Egna laddningsstationer har installerats och tagits i drift
på Vallonvägen 10 och Finnvedsvägen 4. Undersökning pågår avseende lämplig plats
för ytterligare en laddplats.
Miljöutvecklingspott (pr 9063)

90%

2018-02-09

2019-02-28

Kommentar
Följande projekt som beviljades medel i 2018 års miljöpott var klara under 2018
•

Laddstolpar för elbilar till Metallen

•

Inköp av städvagnar till lokalvården

•
Källsortering till hemsjukvården på Metallen & Ekesjö förskola
En upphandling av elcyklar pågår och cyklarna planeras att köpas in i början på februari
2019.
Klimat och miljö
(sektor
samhällsbyggnad)

Klimat- och miljöanpassning - Till
förfogande (pr 9063)

0%

2018-02-12

2019-12-31

2018-01-01

2019-02-28

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt
Elcyklar miljöutvecklingspotten
(pr 9091)

50%

Kommentar
En utlysning inför upphandling ramavtal för inköp av elcyklar pågår fram till sista januari.
Cyklarna kommer att köpas in när upphandlingen är klar.
Offentliga sorteringskärl 2018
(pr 9120)
Inköp av städvagnar Active Control
Systems (pr 9084)

0%

2018-12-01

2019-06-30

100%

2018-05-21

2018-12-31

0%

2018-12-01

2019-03-31

20%

2016-10-07

2019-06-30

Laddstolpar kommunhuset plan 2
(pr 9107)
Lekplatser (pr 1564)

Kommentar
Entreprenör för anläggande av lekplats i Vita stan är utsedd och arbetet påbörjas våren
2019. Ett koncept för utformning har tagits fram för den lekplats i Vita stan som återstår
att anlägga.
Skateboardpark (pr 1578)

Offentliga miljöer
(sektor
samhällsbyggnad)

28%

2017-05-24

2019-06-30

Kommentar
Delar av markberedningen har påbörjats och framtagande av handlingar för en
totalentreprenad är i slutskedet.
Lekplats Bruksparken

10%

2018-02-09

2019-06-30

Kommentar
Förslag på utveckling av lekplatsen har tagits fram och presenterats för
samhällsberedningsgruppen. Mindre åtgärder planeras genomföras under år 2019.
Ny lekplats Östra Hårstorp

0%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet har ännu inte startats upp men projektstart planeras till hösten 2019.
Ny lekplats västra Finspång

0%

2019-01-01

2020-12-31

Kommentar
Projektering planeras startas under hösten 2019.
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Område

Investering
Offentliga miljöer - Till förfogande
(pr 1702)

% klar

Startdatum

Slutdatum

90%

2018-02-12

2019-12-31

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt. Avslutas när samtliga av
2018 års projekt har slutredovisats och behöver således vara tillgänglig även under
2019.
Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)

Offentliga miljöer
(sektor
samhällsbyggnad)

40%

2017-05-24

2019-12-31

Kommentar
Arbete med genomförande av huvudstudie för föroreningsproblematiken på Bruksvallen
pågår och beräknas vara färdigställd våren 2019. Utifrån resultatet av studien kan beslut
fattas om vilka fysiska åtgärder som är nödvändiga att vidta för att utveckla området
utifrån föroreningsproblematiken.
Detta uppdrag genomförs gemensamt av sektor samhällsbyggnad och ledningsstaben.
En miljöförstudie har genomförts och nästa steg är att genomföra en huvudstudie för att
klargöra föroreningssituationen och därmed val av metod för komma vidare.
Diskussioner kring genomförande av en huvudstudie och ansvarsutredning förs med
konsult.
Parallellt undersöks andra alternativ att förlägga en konstgräsplan.
Renovering offentlig toalett
Bergslagstorget (pr 1709)

98%

2018-06-01

2018-08-31

Kommentar
Projektet är genomfört, återstår internredovisning av projektet.
Reservkraft Berggården och
Hällestadgården (pr 1577)

100%

2017-05-01

2018-03-31

75%

2018-02-09

2019-02-28

Kommentar
Projektet är slutfört och återredovisat till KS.
FIP-bilar (pr 9058)
Samhällsskydd
(sektor
samhällsbyggnad)

Kommentar
Bilarna är försenade men finns nu hos påbyggaren som säger att de kommer vara klara
senast februari 2019.
IVPA-fordon

0%

2019-01-01

2019-12-31

Basbil räddningstjänsten

0%

2020-01-01

2020-12-31

Samhällsskydd - Till förfogande
(pr 1703)

0%

2018-02-12

2019-12-31

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt.
Köp av stationsområdet (pr 1445)

100%

2016-10-07

2017-12-31

Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523)

16%

2012-02-27

2019-12-31

Kommentar
Utifrån genomförd trafikutredning för Metallen och trafikmätningar planeras för
trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärder genomförs i gatunätet och planering sker för eventuell
framtida gc-väg längs Sjöviksvägen.
Infrastruktur
(sektor
samhällsbyggnad)

Gång- och cykelvägar (GC) (pr 1476)

67%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Delprojektet anläggande av trafiksäkerhetsåtgärder GC-passager vid Östermalm har
färdigställts, underlag för beslut om slutredovisning till KS är framtagen.
Ytterligare projekt planeras genomföras utifrån ramen för detta investeringsprojekt.
GC-väg Butbro (pr 1507)

90%

2013-01-01

2019-09-30

Kommentar
Anläggande av GC-väg och bro är i stort färdigställd, återstår trafikmålning. Pågår
diskussioner kring oklara kostnadsposter. Trafikmålning planeras ske under våren 2019.
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Område

Investering
GC-väg Norralundslänken (pr 1545)

% klar

Startdatum

Slutdatum

99%

2016-01-11

2019-03-31

Kommentar
Färdigställd och slutredovisad till Trafikverket, kvarstår slutredovisning till KS.
Anpassning busshållplats
Bävervägen & pendlarparkering
(pr 1865)

95%

2016-01-01

2019-09-30

Kommentar
Anläggningen är i stort färdigställd. Återstår montering av en del mindre detaljer innan
slutredovisning till KS kan ske. Ett hållplatsläge har tillkommit efter att
grundinvesteringen beslutades. Upphandling har genomförts och anläggande av
busshållplatserna har påbörjats.
Cykelfrämjande insatser (pr 1866)

50%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Hållplatsläge kommer att slutredovisas till KS. Fortsatt arbete pågår med cykelfrämjande
åtgärder. Under år 2017 genomfördes hållplatsläge Tegelbruket etapp 1. Under år 2018
har investering skett i cykelskyltning och cykelpumpar, projekt elevs skolväg och
hållplatsläge Tegelbruket etapp 2.
Slottsmuren (pr 1867)

10%

2016-01-01

2019-12-31

Kommentar
Planeras genomföras under 2019, offert inväntas. Förslag till lösning har tagits fram och
diskussion har förts med antikvarisk sakkunnig. Upphandlingsunderlag är ännu inte
framtaget.
Trafiksäkerhetsåtgärder Södra
Storängsvägen (pr 1868)
Infrastruktur
(sektor
samhällsbyggnad)

99%

2016-01-01

2019-04-30

Kommentar
Är genomförd av Finspångs tekniska verk och slutbesiktad. Slutredovisning till
Trafikverket för utbetalning av bidrag är klart, endast slutredovisning till KS kvarstår.
Värdshusvägen, ombyggnad
(pr 1869)

100%

2016-01-01

2018-12-31

2016-01-11

2019-12-31

Kommentar
Är genomförd av Finspångs tekniska verk och slutbesiktad.
Passage riksväg 51 vid
Vibergarondellen (pr 1870)

10%

Kommentar
Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till utformning för vidare diskussion med
Trafikverket.
Omstigningsplats Vistinge (pr 1986)

95%

2016-01-01

2019-12-31

Kommentar
Kommunen har genom ett genomförandeavtal med Trafikverket tillskapat en gång- och
cykelväg i två separata delar utmed riksväg 51 mellan Finspång och Kolstad.
Lokalgatan i exploateringsområdet Melby ska fungera som en sammanbindande länk för
de två delarna. Överlämning från Trafikverket kvarstår.
GC-väg Butbro brodel (pr 1565)

99%

2016-01-11

2019-09-30

Kommentar
Anläggande av GC-väg och bro har anlagts. Ingår att slutredovisa tillsammans med
projektet GC-väg Butbro.
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Område

Investering
Skolskjutshållplatser (pr 1568)

% klar

Startdatum

Slutdatum

99%

2017-04-24

2019-06-30

Kommentar
Projektet är klart och ska slutredovisas. Att synliggöra påstigningsplatser ger höjd
trafiksäkerhet. Inventering har genomförts av Finspångs tekniska verk. Uppsättande av
skyltar har skett vid flertal platser, ytterligare skyltar planeras sättas upp under hösten.
Kollektivtrafik Finnvedsvägen
(pr 1556)

99%

2015-12-01

2019-04-30

Kommentar
Projektet är klart och underlag för slutredovisning till KS är framtagen. Projektet är
genomfört och har slutredovisats till Trafikverket för utbetalning av bidrag.
Mattias Kaggs väg

0%

2017-05-24

2019-12-31

Kommentar
Objektet hänger ihop med kommunens centrumutveckling. Objektet har flyttats till 2019
eftersom omfattningen och behovet bör tydliggöras.
Asfaltering 2017 (pr 1715)

100%

2017-05-24

2018-06-30

Kommentar
Beslut om tilldelning av medel fattades av KS i december 2017. Uppdraget är
genomförts och har slutredovisats.
Försäljning av Vistinge 6:24 (pr 1549)

100%

2016-03-23

2018-02-28

50%

2018-01-10

2019-09-30

Kommentar
Försäljningen är genomförd och avslutad.
Trygghet GC-väg under 51:an mot
Nyhem (pr 1711)

Infrastruktur
(sektor
samhällsbyggnad)

Kommentar
Förstärkt belysning längs GC-väg samt trädbelysning har anlagts samt
trygghetsskapande åtgärder har genomförts. Ytterligare åtgärder är inplanerade att ske,
däribland slyröjning.
Busshållsplats Willys (pr 1713)

0%

2018-01-10

2019-12-31

Kommentar
Tillfälligt hållplatsläge färdigställt. Samplanering med projekt Passage 51:an vid
Vibergarondellen
Strandpromenad Engelska parken
(pr 1714)

30%

2018-01-10

2019-12-31

Kommentar
Projektet har påbörjats och en del åtgärder har genomförts i form av slyröjning och
rustning av gångväg. Diskussioner har förts med Siemens angående genomförande av
åtgärder på deras mark. Behov att ta ny kontakt på grund av organisationsförändringar
inom Siemens.
Asfaltering 2018 (pr 9082)

99%

2018-02-09

2019-03-31

2018-02-09

2019-12-31

Kommentar
Åtgärder genomförda. Slutredovisning till KS återstår.
GC-väg Norrmalm - Lillängens
förskola/Högalid

10%

Kommentar
Projektet har senarelagts till år 2019 då det behöver klargöras hur anläggande av en
GC-väg längs Norrmalmsvägen kan genomföras.
GC-väg Bildningen (pr 1632)

0%

2018-02-09

2019-06-30

Kommentar
Projektet har ännu inte startats upp. Behov av utredning hur GC-väg ska passera
genom området.
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Område

Investering
Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712)

% klar

Startdatum

Slutdatum

50%

2018-02-09

2019-12-31

Kommentar
Tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen vid Tegelbruket och Mandelblomsvägen är
genomförd och underlag för slutredovisning till KS är framtaget. Ytterligare
kollektivtrafikåtgärder planeras genomföras tex Hållplatsläge Hårstorp.
Trafiksäkerhet Sundsvägen

0%

2018-02-09

2018-12-31

Kommentar
Detaljplanearbete för Sundsvägen pågår och åtgärder på Sundsvägen är inplanerade
att ske i samband med att aktuell detaljplan vunnit laga kraft.
GC-väg Kolstad Rv 51 (pr 9083)
Infrastruktur
(sektor
samhällsbyggnad)

20%

2018-05-21

2019-12-30

Kommentar
Projekteringsunderlag och upphandlingsunderlag är under framtagande. Målsättning är
att färdigställa projektet hösten 2019.
GC-väg till framsidan av
Storängsskolan

0%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet är inplanerat att ske under 2019 och positivt besked om statlig medfinansiering
har erhållits. Projektet finns inte med i investeringsplan 2019. Tjänsteutlåtande tas fram
för äskande om medel.
Infrastruktur för
fastighetsinvesteringar i centrum

0%

2019-01-01

2020-12-31

Kommentar
Projektet är inplanerat under år 2019 och har ännu inte startats upp.
Infrastruktur - Till förfogande
(pr 1704)

0%

2018-02-12

2019-12-31

100%

2016-10-07

2017-10-01

5%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt
Ombyggnad våning 2 kommunhuset
(pr 1907)
Kommentar
Projektet är slutfört och slutredovisat.
Förbättringar receptionen (pr 1904)

Kommentar
Projektet satt i väntläge. Dock igångsatt i augusti då flera utredningar behöver parallell
köras.
Grosvadsskolan kyla kök (pr 1743)
Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

99%

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Högtalarlarm Arena Grosvad
(pr 9108)

99%

2018-09-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Servisledning Storängsskolans
moduler (pr 9102)

90%

2018-09-01

2018-12-31

50%

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Ej slutredovisad till kommunen
Renovering toalett Grytgöl (pr 9109)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

50%

2018-01-01

2018-12-31

50%

2018-01-01

2018-12-31

5%

2018-01-01

2018-12-31

95%

2016-10-07

2018-08-31

Kommentar
Pågående
Duschar Hällestad Grytgöl (pr 9110)
Kommentar
Pågående
Nytt skärmtak Högalid måltidsenhet
(pr 9111)
Kommentar
Pågående
Bergska vux målning (pr 9112)
Kommentar
Ej påbörjad
Lillängsskolan (pr 1531)

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen gällande byggnation, konstinköp ej genomfört
ännu. Intern redovisning ej klar.
Uppdatering trådlösa nät (pr 9113)

0%

2018-01-01

2018-12-31

Viggestorp renovering Kungsörnen
(pr 9105)

0%

2018-12-01

2019-12-31

100%

2016-10-07

2018-05-21

100%

2016-12-01

2018-05-21

100%

2016-12-01

2018-05-21

100%

2016-12-01

2017-09-30

2016-12-01

2017-09-30

100%

2016-12-01

2017-03-16

50%

2016-12-01

2018-12-31

Tillagningskök Metallen (pr 1016)
Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

Kommentar
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisad till KS.
HVB-hem Nyhem (pr 1880)
Kommentar
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisad till KS.
Finbo byte ventilationssystem (pr
1890)
Kommentar
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisad till KS.
Skolgård Hällestad (pr 1854)

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.
Energiåtgärder Bellmans häst
(pr 1908)

100%

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.
Metallen ny förskola plan 4 (pr 1993)
Kommentar
Projektet är slutfört och återredovisat till KS.
Ekedal 2:1 (pr 1595)

Kommentar
Lantmäteriförrättning ännu ej slutförd. Beroende på hög arbetsbelastning inom
lantmäteriet anses ej förrättning prioriterad.
Förvärv lokaler transportenheten
(pr 1919)

100%

2016-12-01

2017-09-30

Kommentar
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

0%

2017-05-24

2018-12-31

Projektet är slutfört och slutredovisad till KS.
Parkering Storängsskolan

Kommentar
Projektet har inte hanterats av fastighetsenheten tidigare. Projektet har aktualiserats på
nytt och samråd sker med samhällsplaneringsenheten.
Stationshuset

0%

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Projektet har avvaktat ny organisation på fastighetsenheten.
Nyhemsskolan skolgård (pr 1856)

100%

2017-05-01

2017-09-30

100%

2017-05-01

2017-12-31

100%

2017-08-17

2018-03-31

100%

2017-06-01

2017-09-30

Kommentar
Projektet slutfört och inskickat för godkännande.
Ombyggn. Hå 3:316 M.fl.
transportenhet (pr 9033)
Kommentar
Projektet slutfört och inskickat för godkännande.
Grytgöls skola ventilation (pr 9019)
Kommentar
Slutredovisning är skickad för godkännande.
Nyhemsskolan L&M ventilation
(pr 9021)

Kommentar
Projektet slutfört och redovisning inskickad för godkännande.
Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

Nyhemsskolan upprustning duschrum
(pr 9027)

100%

2017-06-01

2017-09-30

2017-06-01

2017-09-22

2017-01-01

2017-09-30

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.
Lekeberga förskola ventilation
(pr 9020)

100%

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.
Solceller kommunala fastigheterArena Grosvad (pr 1860)

99%

Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår till KS.
Ingelsta Försäljning (pr 1994)

50%

2017-01-01

2018-12-31

100%

2017-07-01

2017-09-30

2017-12-01

2018-12-31

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Affären är inte slutförd, juristprocess inledd.
Storängsskolan målning och portar
(pr 9048)

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande
Ombyggnation Kraftkärrsvägen ny
förskola (pr 1718)

99%

Kommentar
Projektet är avslutat, återstår slutredovisning till KS.
Ospecificerade reinvesteringsmedel
(pr 1375)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

2018-02-09

2018-12-31

Kommentar
Investeringspott för fördelning av ej planerade åtgärder
Fastighetsinvesteringar 2018
- Nyhemsskolan särskola

10%

Kommentar
Ett om- och ett nybyggnationsalternativ är framtaget för presentation och avstämning
har skett med verksamheten.
Grosvadsköket

6%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Överenskommelse har gjorts med Vallonbygden att projektleda detta projekt. Beslut om
projektbudget finns ej.
Lotorps skola

0%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Genomförs efter att lokalisering för Lotorps förskola beslutas.
Kulturhuset utrymningsvägar

30%

2018-02-12

2019-06-30

Kommentar
Beställning är gjord och projekt skall genomföras under våren 2019.
Lågtröskelboende

100%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Är färdigbyggt av Vallonbygden som förhyr denna fastighet till sektor social omsorg.
Investeringsprojektet är således ersatt med ett hyresobjekt.
LSS-boende

Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

6%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Projektledare, projektgrupp och styrgrupp är utsedd. Lokalisering är klar.
Förprojektering pågår parallellt med framtagande av programbeskrivning.
Äldreboende

0%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Förberedelsearbete pågår. Programarbete, studiebesök mm planeras in under hösten
2018.
Ny grundskola tätort

0%

2019-01-01

2019-12-31

Ny förskola (eventuellt)

0%

2019-01-01

2019-12-31

Fastighetsinvesteringar - Till
förfogande (pr 1705)

0%

2018-02-12

2019-12-31

99%

2018-01-01

2018-08-16

100%

2018-01-01

2018-06-15

99%

2018-01-01

2018-09-14

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt
Reinvest: ventilation ridhuset
Torstorps gård (pr 1726)
Kommentar
Projektet är avslutat.
Reinvest ny ventilation
Storängsskolan lågstadiet (pr 1722)
Kommentar
Slutredovisning är skickad för godkännande.
Reinvest ventilationsåtgärder matsal
Hällestad skola (pr 1721)

Kommentar
Projektet är avslutat, slutredovisning till KS återstår.
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

99%

2018-01-01

2018-08-16

0%

2018-01-01

2018-12-31

60%

2018-01-01

2018-02-28

90%

2018-01-01

2019-01-31

Reinvest ny ventilation
Nyhemsskolan (pr 1724)

Kommentar
Projektet är avslutat. Slutredovisning till KS återstår.
Reinvestering:
verksamhetsanpassning lokaler
(pr 1727)
Underhåll: filmning avlopp
Viggestorpsskolan (pr 1734)
Kommentar
Projektet ej fakturerat från entreprenör ännu.
Underhåll: Metallen; relining avlopp
mm (pr 1729)

Kommentar
Avstämt med Vallonbygden och beräknas vara slutfört i januari.
Underhåll: kök, kylrum Finbo förskola
(pr 1730)

99%

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: entréportar
Storängsskolan (pr 1731)

99%

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: lekyta Metallens förskola
(pr 1733)

90%

2018-01-01

2019-02-28

100%

2018-01-01

2018-12-31

99%

2018-01-01

2018-08-16

Kommentar
Ej slutfakturerat
Underhåll: köksutrustning
Berggården (pr 1735)
Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

Kommentar
Slutredovisning skickad för godkännande.
Underhåll: Nyhemsskolan ytskikt,
belysning (pr 1736)

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: takbyte Björke skola
(pr 1739)

99%

2018-01-01

2018-06-07

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: nytt papptak centrumhuset
Igelfors (pr 1740)

100%

2018-01-01

2018-07-07

99%

2018-01-01

2018-09-06

99%

2018-04-01

2018-12-31

Kommentar
Slutredovisning genomförd till KS.
Vattenskada Viggestorpsskolan
(pr 1720)
Kommentar
Projektet avslutat, återstår slutredovisning till KS.
Omställningskostnad ny förskola
Högklint (pr 1708)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Projektet avslutat, återstår slutredovisning till KS.
Teknisk utrustning räddningstjänsten
(pr 1350)

100%

2016-10-07

2018-05-31

Utrustning FIP-bilar (pr 1911)

100%

2016-10-07

2018-03-01

Storköksutrustning 2016 (pr 1596)

34%

2016-12-01

2018-01-01

GIS-plattform (pr 1574)

90%

2017-05-24

2019-03-31

Kommentar
Införande av systemet fortgår. Projektet har försenats med anledning av planerad
uppgradering av kommunens interna IT-miljö. Nya servrar inom kommunen är
planerade att driftsättas i början av år 2019.
Införande av systemets olika delar har pågått under hela våren. Återstår att installera
den externa webbmodulen samt moduler för grävtillstånd, trafikföreskrifter och park.
Köksutrustning Storängsgården
(pr 1583)

70%

2017-05-24

2019-06-30

Kommentar
Beslut taget i KS i december 2017 om investeringsmedel med 300 tkr. Delar av
utrustningen; värmebox på spishäll, är plats och installerades under år 2017. Projektet
delavslutades under 2018, resterade investeringsmedel önskas överföras till
måltidsservice år 2019 i avvaktan av beslut om fortsatt verksamhet.
Räddningstjänsten nya möbler
(pr 9036)

Verksamhetens
investeringar
(sektor
samhällsbyggnad)

100%

2017-05-18

2018-04-30

Kommentar
Möbelinköpet blev dyrare än beräknat. Från början var det meningen att ambulansen
skulle vara medfinansiärer men man enades om att bara byte några få möbler i
respektive dagrum inte skulle bli bra. Räddningstjänsten tog nästan all kostnad så
kommer ambulansen stå för nästa års investering.
Köksutrustning kostenheten (pr 9054)

27%

2017-09-15

2019-12-31

Kommentar
Projektet är delavslutat under 2018. Inköp av värmeri till Björke skolas matsal, då
befintligt system var ur funktion. Diskmaskin och nytt frysskåp inköpt till Hårstorps
förskola. Storköksutrustning är även inköpt till Grosvads kök. Investeringen äskades från
början till del av storköksutrustning vid ombyggnation av Grosvadsköket.
Större delen önskas överföras till 2019 och måltidsservice i avvaktan på ombyggnation
av Grosvadsköket. När beloppet äskades trodde verksamhet att ombyggnationen sker
under 2018.
Ny lokalvårdsutrustning (pr 1582)

100%

2017-09-21

2018-12-31

Transportenheten nya möbler
(pr 1585)

100%

2017-10-18

2018-05-24

38%

2018-08-01

2019-12-31

Utbyte och komplettering av
köksutrustning (pr 9072)

Kommentar
Investeringar pågår, projektet är delavslutat under 2018. Resterande medel önskas
föras över till måltidsservice år 2019.
Utbyte och komplettering av
köksutrustning måltidsenheten
(pr 9073)

35%

2018-08-01

2019-12-31

Kommentar
Investering av köksutrustning pågår, projektet är delavslutat under 2018. Kvarvarande
investeringsmedel önskas föras över till 2019.
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1.3 Sektor utbildning
Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Inventarier restaurangutbildning
yrkesvux (pr 9097)

100%

2018-08-01

2018-09-01

Inventarier klassrum
vuxenutbildningen (pr 9098)

100%

2018-08-01

2018-09-01

Inventarier IM/GYS (9099)

100%

2018-01-01

2018-11-01

Inventarier fsk omr A 2018 (9101)

100%

2018-06-01

2018-11-01

Inventarier Nyhem F-6 2016
(pr 1848)

100%

2016-12-01

2018-10-31

Inventarier vux 2018 (9103)

100%

2018-07-01

2018-11-01

Inventarier ro H 2017 (pr 9017)

100%

2017-04-01

2018-03-31

Inventarier idrott ro G 2017 (pr 1377)

100%

2017-05-01

2018-10-31

88%

2018-01-01

2019-01-31

100%

2017-06-01

2018-11-30

77%

2018-11-01

2019-01-31

95%

2018-11-01

2019-01-31

Inventarier ro G 2017 (pr 1581)

100%

2017-01-01

2018-09-30

Inventarier gamla biblioteket
(pr 1586)

100%

2017-03-31

2018-09-30

Inventarier Svälthagsskolan 2018
(pr 9118)

100%

2018-12-03

2019-01-31

Inventarier nya Bergska (pr 1184)

81%

2016-10-07

2019-04-30

Skyltar Bergska 2018 (9104)

Kommentar
Inväntar fakturering avseende montering av skyltar.
Inventarier fsk omr A 2017 (pr 1576)
Textilsal ro L (9114)
Kommentar
Inväntar slutfakturering.
Inv. Storängsskolan 2018 (9117)

Verksamhetens
investeringar
(sektor utbildning)

Kommentar
Projektet är delavslutat under 2017, kvarstår inköp av konst vilket beräknas genomföras
under våren 2019. Samarbetet med den konstnär som valts för projektet har avbrutits.
Arbetet med att hitta en ny konstnär har påbörjats men det gör att projektet är rejält
försenat.
Ombyggnad Hällestad ro H (pr 9064)

100%

2018-06-01

2018-10-31

Ombyggnad vagnsförråd
Skogsgläntans fsk (pr 9065)

100%

2018-05-01

2018-11-30

0%

2018-05-01

2018-12-31

27%

2018-05-02

2019-02-28

Fsk omr B- inventarier 2018 (pr 9068)

0%

2018-05-01

2018-10-31

Fsk omr D -inventarier 2018 (pr 9069)

100%

2018-05-01

2018-10-31

25%

2018-05-01

2019-02-28

Ro H -inventarier 2018 (pr 9080)

100%

2018-05-01

2018-09-30

Ro V- inventarier 2018 (pr 9081)

100%

2018-06-01

2018-10-31

Ro X - inventarier 2018 (pr 9085)

100%

2018-01-01

2018-12-31

Fsk omr E- kyl och frys (pr 9066)
Kommentar
Kommer ej att göras då behov inte föreligger
Fsk omr E o F- staket utomhusgård
(pr 9067)

Utemiljö fsk omr A - 2018 (pr 9070)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Ro N - inventarier 2018 (pr 9086)

100%

2018-01-01

2018-10-31

Ro R -inventarier 2018 (pr 9087)

100%

2018-06-01

2018-12-31

Ro L - inventarier 2018 (pr 9088)

100%

2018-06-01

2018-09-30

Ro S- inventarier 2018 (pr 9092)

100%

2018-06-01

2018-12-31

Klimat och miljö
(sektor utbildning)

Miljöinvestering -källsortering Ekesjö
(pr 9089)

100%

2018-06-01

2018-12-31

Offentliga miljöer
(sektor utbildning)

Inventarier Lillängens förskola
(pr 1187)

100%

2018-05-01

2018-09-30

% klar

Startdatum

Slutdatum

Möbler Storängsgården (pr 1995)

100%

2017-01-01

2018-12-31

Uteförråd Storängsgården

100%

2016-12-01

2017-06-30

85%

2016-07-01

2019-06-30

1.4 Vård och omsorg
Område

Investering

Armstöd toalett Storängsgården
(pr 1357)

Kommentar
Investeringsprojektet är försenat men beräknas blir klart under början av 2019.
Nyckelfri hemtjänst (pr 9050)

85%

2017-05-24

2019-06-30

Kommentar
Investeringsprojektet kommer att fortsätta under våren 2019 då det fortfarande behöver
inhandlas ett antal lås.
Tekniska hjälpmedel Storängsgården
(pr 9006)

100%

2017-01-01

2018-12-31

Kommentar
Storängsgården har inhandlat en Flusher disinfector för investeringsmedlen.
Digitala nyckelskåp (pr 9059)
Verksamhetens
investeringar
(sektor vård och
omsorg)

0%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Hemtjänstenheterna ska köpa in 3 digitala nyckelskåp. Projekten har blivit försenat och
nyckelskåpen kommer inhandlas under 2019.
Sängar (pr 9060)

100%

2018-01-01

2018-12-31

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Sektorn har inhandlat sängar till de särskilda boendena
Möbler hemtjänst (pr 9061)

100%

Kommentar
Hemtjänst öst har inhandlat möbler till sitt konferensrum. Hemtjänst väst har inhandlat
möbler till sitt omklädningsrum.
Möbler säbo (pr 9062)

67%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Betaren har inhandlat badrumsskåp, Storängsgården har inhandlat möbler till
gemensamma utrymmen och Hällestadgården har inhandlat möbler till gemensamma
utrymmen. Berggården kommer att inhandla läkemedelsskåp under 2019 medan
Tegelbacken kommer att öppna upp mellan avdelningarna under 2019.
Golv Metallen (pr 9119)
Klimat och miljö
(sektor vård och
omsorg)

Elstolpar Metallen (pr 9090)

0%

2018-01-01

2019-03-31

100%

2018-08-01

2018-12-31

Kommentar
Hemtjänst väster har installerat elstolpar till hemtjänstens elbilar för investeringsmedlen.
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING PÅGÅENDE INVESTERINGAR 2018-12-31
Projekt (tkr)
Omklädningsrum Grosvad
Fastighetsinvesteringar

Ombudget Invbudget
från 2017
2018
5 000
0
5 000
0

Total
IB utfall
budget
5 000
157
5 000
157

Totalt
Kvar av Prognos
Utfall
2018
utfall
budget
invproj
133
290
4 710
5 000
133
290
4 710
5 000

Personalparkering "Bäcken"
Uppställningsplats lastbilar
Infrastruktur

0
0
0

0
0
0

0
0
0

323
6
329

264
0
264

587
6
593

-587
-6
-593

587
0
587

Ledlampor i elljuspår
Klimat och miljöanpassning

0
0

700
700

700
700

0
0

513
513

513
513

187
187

700
700

Utbyggnad stugby Arena Grosvad
Digitala skyltar vid infarter
Bergslagstorget vintern 18/19
Offentliga miljöer

2 866
750
0
3 616

0
0
300
300

2 866
750
300
3 916

1 809
68
0
1 876

762
708
264
1 734

2 571
776
264
3 610

295
-26
36
306

2 866
790
264
3 920

IT-investeringar - till förf.
Diverse reinv. friluftsanläggningar
Införande kundreskontraportal
Ej inteckn. sektorsgem. invest. 2018
Dränering A-plan Grosvad
E-handelsprojekt
IT servermiljö
IT brandvägg
Högtalarsystem sessionsalen
Digitalisering av föreningsbidrag
Ny version av Public 360
Ny webbplats
Nya stratsyslicenser
Verksamhetens investeringar

1 375
50
300
0
182
265
1 500
700
0
0
0
0
0
4 372

-1 366
0
0
213
0
0
0
0
700
250
110
2 500
224
2 631

9
50
300
213
182
265
1 500
700
700
250
110
2 500
224
7 003

0
0
57
0
0
0
0
533
0
0
0
0
0
590

0
0
278
0
0
0
0
108
0
0
0
437
120
942

0
0
335
0
0
0
0
641
0
0
0
437
120
1 532

9
50
-35
213
182
265
1 500
59
700
250
110
2 063
104
5 471

9
50
335
0
182
265
1 500
700
700
250
110
2 500
224
6 825

Ledningsstaben

12 988

3 631

16 619

2 953

3 585

6 538

10 081

17 032

Exploatering boende o näringsliv
Industriområde Hå 1:1 Rv 51
Lärkvägen
Fastighetr. del Hårstorp 1:1
Exploat. boende och näringsliv

10 000
1 900
4 000
0
15 900

10 000
0
0
0
10 000

20 000
1 900
4 000
0
25 900

0
-2 900
2 035
0
-865

0
576
0
-1 512
-936

0
-2 325
2 035
-1 512
-1 801

20 000
4 225
1 965
1 512
27 701

20 000
1 900
4 000

Fastighetsinvesteringar - till förf.
Utrednin.uppdrag Vallonbygden (VB)
VB 2017-2018 reinvest. ospec.
VB 2017-2018 underhållsinv. ospec.
Lillängsskolan
Ekedal 2:1
Metallen relining avlopp mm
Lekyta Metallens fsk
Filmning avlopp Viggestorpsskolan
Miljöåtgärder kommunh. reception
Ingelsta 2:1 fsg
Storängsskolan moduler servis
Viggestorp renovering Kungsörnen
Renovering Grytgöl toaletter
Duschar Hällestad Grytgöl
Skärmtak Högalid
Bergska vux målning
Uppdatering trådlösa nät
Fastighetsinvesteringar

12 150
0
258
60
40 000
250
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
53 718

9 500
0
-208
-60
0
0
900
1 100
100
0
0
350
3 500
50
100
50
50
450
15 882

21 650
0
0
585
50
0
0
0
40 000 39 534
250
250
900
0
1 100
0
100
0
1 000
32
0
-80
350
0
3 500
0
50
0
100
0
50
0
50
0
450
0
69 600 40 321

0
0
-184
401
0
0
0
0
-2 285 37 248
47
297
712
712
1 023 1 023
0
0
0
32
0
-80
218
218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-469 39 852

21 650
-401
50
0
2 752
-47
188
77
100
968
80
132
3 500
50
100
50
50
450
29 748

21 650
0
50
0
40 000
297
900
1 100
100
1 000
0
350
3 500
50
100
50
50
450
69 647

25 900
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Projekt (tkr)

Ombudget
från 2017

Invbudget
2018

Total
budget

IB utfall

Totalt
utfall

Utfall
2018

Kvar av
budget

Prognos
invproj

Infrastruktur - till förf.
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelväg Butbro
Gatunät Sjöviksområdet
Gång- och cykelväg Butbo brodel
Skolskjutshållplatser
Gång- och cykelväg Bildningen
Trygghet gång- och cykelväg mot Nyhem

1 490
851
3 000
750
1 500
1 000
0
250

2 075
0
0
0
0
0
1 000
0

3 565
851
3 000
750
1 500
1 000
1 000
250

0
0
1 532
124
134
255
0
0

0
310
872
0
965
325
0
63

0
310
2 404
124
1 099
580
0
63

3 565
541
596
626
401
420
1 000
187

3 565
851
3 000
750
1 500
1 000
1 000
250

Kollektivtrafikåtgärder
Busshållplats Willys
Strandpromenad Engelska parken
Anpassn. busshplats Bäverv. och
pendlarparkering
Cykelfrämjande insatser
Slottsmuren
Passage rv51 Vibergarondellen
Omstigningsplats Vistinge
Asfaltering 2018
Gång- och cykelväg Kolstad
Infrastruktur

559
200
275
1 250

225
0
0
0

784
200
275
1 250

0
0
0
0

0
0
25
2 435

0
0
25
2 435

784
200
250
-1 185

784
200
275
1 250

3 000
950
1 000
4 300
0
0
20 375

0
0
0
0
2 200
1 500
7 000

3 000
950
1 000
4 300
2 200
1 500
27 375

428
0
0
4 035
0
0
6 508

-370
59
0
0
0
0
0 4 035
2 167 2 167
6
6
6 798 13 305

2 941
950
1 000
265
33
1 494
14 070

3 000
950
1 000
4 300
2 200
1 500
27 375

1 320
700
170
0
0
0
2 190

1 128
0
0
50
200
200
1 578

2 448
700
170
50
200
200
3 768

0
13
104
0
0
0
116

0
81
61
0
0
0
142

0
93
164
0
0
0
258

2 448
607
6
50
200
200
3 510

2 448
700
170
50
200
200
3 768

5 000
4 109
7 000
0
16 109

5 200
0
0
200
5 400

10 200
4 109
7 000
200
21 509

0
994
39
0
1 033

0
0
561
197
758

0
994
600
197
1 792

10 200
3 115
6 400
3
19 717

10 200
4 109
7 000
197
21 506

0
0
0

500
2 000
2 500

500
2 000
2 500

0
0
0

0
507
507

0
507
507

500
1 493
1 993

500
2 000
2 500

1 200
205
1 023
0

200
0
0
333

1 400
205
1 023
333

0
0
0
0

819
0
0
0

819
0
0
0

581
205
1 023
333

1 400
205
1 023
333

0

292

292

0

0

0

292

292

2 428

825

3 253

0

819

819

2 434

3 253

7 618 54 731

99 174

153 949

Klimat - och miljöanpassningar-till förf.
Ölstadsjön
Publika laddn.stationer elbilar
Elcyklar miljöutveckling
Laddstolpar kommunhuset plan 2
Offentliga sorteringskärl
Klimat och miljöanpassning
Offentliga miljöer - till förf.
Lekplatser
Skateboardpark
Toalett Bergslagstorget
Offentliga miljöer
Samhällsskydd - till förf.
FIP-bilar 2018
Samhällsskydd
Ny kart- & GIS-plattform
Storängsgården köksutrustning
Köksutrustning kostenheten
Utbyte o kompl. köksutrustning
kostenheten
Utbyte o kompl. av kökutrustning
måltidsenheten
Verksamhetens investeringar
Sektor Samhällsbyggnad

110 720

43 185 153 905 47 113

Inventarier nya Bergska
Inventarier fsk-omr. E och F
Utemiljö fsk-omr. A
Skyltar Bergska skolan
Inventarier textilsal ro L
Inventarier Storängen
Verksamhetens investeringar

459
0
0
0
0
0
459

0
80
100
185
120
440
925

459
80
100
185
120
440
1 384

0
0
0
0
0
0
0

20
34
35
183
74
376
723

20
34
35
183
74
376
723

439
46
65
2
46
64
661

459
80
100
185
120
440
1 384

Sektor Utbildning

459

925

1 384

0

723

723

661

1 384
33

Projekt (tkr)

Ombudget
från 2017

Invbudget
2018

Total
budget

IB utfall

Utfall
2018

Totalt
utfall

Kvar av
budget

Prognos
invproj

Toalettarmstöd Storängsgården
Nyckelfri hemtjänst
Digitala nyckelskåp
Möbler särskilt boende
Golv Metallen
Verksamhetens investeringar

100
2 000
0
0
0
2 100

0
0
375
412
225
1 012

100
2 000
375
412
225
3 112

85
623
0
0
0
707

0
832
0
275
0
1 108

85
1 455
0
275
0
1 815

15
545
375
137
225
1 297

100
2 000
375
412
225
3 112

Sektor Vård och omsorg

2 100

1 012

3 112

707

1 108

1 815

1 297

3 112

48 753 175 020 50 773 13 034 63 807 111 213

175 477

Totalsumma

126 267
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018
Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet.
Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt
räkenskaper.
Årsredovisning för 2018 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för
en global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Finspång har en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att
bo och vistas i.
Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa
förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har
fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och
omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga
personalförsörjningen.
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2018 ett överskott på 22,5 miljoner
kronor, vilket är nästan identiskt med resultatet för 2017. Det är en positiv
avvikelse mot budget med 10 miljoner kronor. Sektorerna utbildning och social
omsorg dras fortsatt med underskott emedan sektorerna vård och omsorg,
samhällsbyggnad och ledningsstab visar överskott. Det finns stora överskott på
kommungemensamma medel och finansenheten. Vid avstämning mot
balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 9 miljoner kronor.
Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk
hushållning visar att fyra av de sex målen uppfylls. På de mål som inte uppfylls
redovisas mindre avvikelser.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige
1. Att godkänna årsredovisningen 2018

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

Policy och riktlinjer för upphandling inom Finspångs
kommun
Sammanfattning
Upphandling är inte ett isolerat område utan påverkar och påverkas av många
områden i den offentliga verksamheten. Att använda upphandling för att
åstadkomma förändringar i samhället utanför de rent ekonomiska och
affärsmässiga områden har blivit ett allt vanligare verktyg i offentlig verksamhet.
Regeringen gav 2016 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en
nationell upphandlingsstrategi. Denna presenterades hösten 2017 som ett led i
arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den nationella
upphandlingsstrategin innehåller tips och råd om hur upphandlande myndigheter
och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga
inköp.
En grupp tjänstemän på Finspångs kommuns ekonomi- och styrningsavdelning,
HR avdelning, kommunikationsavdelning och utvecklings- och
näringslivsavdelning har tillsammans och med inspiration från den nationella
upphandlingsstrategin arbetat fram de framlagda förslagen till
upphandlingspolicy och riktlinjer. Det är ett ambitiöst förslag för en kommun
med ambitioner om att ha aktuella styrdokument med inriktning på upphandling.
Den nationella strategin är uppdelad i sju inriktningsmål, dessa mål tar Finspångs
kommun fasta på och låter utgöra en naturlig uppdelning och genomsyrar
kommunens policy och riktlinjer för upphandling.
Styrdokument för inköp och upphandling kommer vara dels en policy, som
beslutas av Kommunfullmäktige, som anger ton och riktning samt
riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas i praktiken.
Remiss – inhämtande av åsikter
De båda framlagda dokumenten sändes ut på remiss till kommunens tre bolag
2018-06-27. Svar inkom senare från alla tre: Finet har inget att anföra mot
innehållet i de aktuella dokumenten. Vallonbygden har inte heller något att
anföra mot de aktuella dokumenten. Finspångs tekniska verk hade några
synpunkter se bilaga Remissvar Inköpspolicy FTV.
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Dessa invändningar sammanfattas nedan:


FTV undrar om samordning enligt förslaget är möjlig att hantera
praktiskt utan att betydande resurser tillsätts, samt om en sådan
samordning skulle vara effektiv.



FTV har situationer då snabba beslut måste fattas för att säkerställa
värme och vattendistributionen till kunderna.



För FTV är ledordet för upphandling och utveckling ”beprövad teknik”
när risker och konsekvenser bedöms som stora. Det borde vara upp till
bolagen att i varje fall avgöra om uppmuntran till innovation ska finnas
med. Erfarenheter av innovativa lösningar har inte alltid fallit väl ut



FTV följer en intern inköpsprocess och har tillsatt resurser för att
förbättra inköpen, men man har inte tagit del av kommunens
inköpsprocess vilken man vill ha synpunkter på om kommer att gälla
även för bolagetsinköpsprocess.

Finspångs tekniska verks synpunkter vill Ekonomi och styrningsavdelningen
kort bemöta nedan:


Våra bolag och kommunen har olika verksamheter, men likheterna är så
många att vinsterna av ett samarbete uppväger kravet på separata
lösningar, bland annat för att nå ekonomiska fördelar av att bli en större
gemensam aktör. I områden där inte liknande behov föreligger finns å
andra sidan inga skäl till tvingande samarbete.



Snabba lösningar för att ge kunder och kommunmedborgare service
hindras inte av samarbete inom koncernen, tvärtom ger det beredskap
med ramavtal för varor och tjänster.



Genom förnuftigt kravställande i gemensamma upphandlingar kan
innovativa lösningar kombineras med beprövad teknik vilket säkerställer
kvalitet i verksamhet och leveranser till kund.



Självklart ska processer kommuniceras inom koncernen och konsensus
bör råda angående dessa innan dessa börjar gälla.

Ekonomi och styrningsavdelningen finner inga av de synpunkter FTV anför kan
eller bör stå i vägen för att riktlinjerna och policyn ska omfatta även Finspångs
tekniska verk.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Upphandlingsoch inköpspolicy för Finspångs kommun
2.

Att frågan om att fastställa Riktlinjer för upphandling och inköp lyfts
i kommunstyrelsen efter kommunfullmäktiges beslut om policyn.
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Versionsnummer 1.0
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UPPHANDLINGS-

OCH

INKÖPSPOLICY

Omfattning
Denna policy beskriver hur Finspångs kommun och helägda bolag ska genomföra
upphandling och inköp. Upphandlingar och inköp ska verka för långsiktiga och strukturella
förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar riktning samt tillhandahållande av
välfungerande avtal för varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner. Samtliga
medarbetare i kommunen ska inom sina verksamheter ansvara för att policy och riktlinjer
efterlevs. Till policyn hör riktlinjer som mer i detalj beskriver verksamheten.

Mål med upphandlingsverksamheten
Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att
kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den
styrning som finns i Finspångs kommun präglar upphandlingarnas utformning och innehåll.
Inköp ska göras med hänsyn till livscykelkostnad och upphandlingar ska genomföras på ett
affärsmässigt sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnad. Finspångs kommun ska
uppfattas som en bra affärspartner och upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens.
Alla inköp i Finspång ska följa gällande lagstiftning och samverka med andra av
kommunfullmäktige antagna styrdokument.
Upphandlingsarbetet ska präglas av strategiska beslut utifrån nedanstående rubriker:
1. Upphandling är verktyget för den goda affären
2. Upphandling ska ge effektiva offentliga inköp
3. Upphandling ska ge en mångfald av leverantörer och väl fungerande konkurrens
4. Upphandling och avtalsuppföljningar ska göras rättssäkert
5. Upphandling ska främja innovation och alternativa lösningar
6. Upphandling ska vara miljömässig och ansvarsfull
7. Upphandling är det strategiska verktyget för socialt hållbart samhälle

Organisation och ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och samordnar styrningen för all
upphandling inom kommunen. Varje sektor respektive bolag ansvarar för sitt inköpsbehov
samt att beslut om att upphandla fattas på behörig nivå enligt gällande delegationsordning.
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Sammanfattning
Upphandling är inte ett isolerat område utan påverkar och påverkas
av många områden i den offentliga verksamheten. Att använda upphandling
för att åstadkomma förändringar i samhället utanför de rent ekonomiska och
affärsmässiga områden har blivit ett allt vanligare verktyg i offentlig
verksamhet.
Regeringen gav 2016 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en
nationell upphandlingsstrategi. Denna presenterades hösten 2017 som ett
led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den nationella
upphandlingsstrategin innehåller tips och råd om hur upphandlande
myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete
med offentliga inköp.
Dessa riktlinjer är framtagna med inspiration från den nationella
upphandlingsstrategin.
Den nationella strategin är uppdelad i sju inriktningsmål. Finspångs
kommun tar fasta på och låter dessa mål utgöra en naturlig uppdelning och
genomsyrar kommunens policy och riktlinjer för upphandling.
Styrdokument för inköp och upphandling består dels av en policy, beslutad
av kommunfullmäktige, som anger ton och riktning samt dessa
riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas i praktiken.
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Omfattning
Dessa riktlinjer beskriver hur Finspångs kommun och helägda bolag ska genomföra
upphandling och inköp i enlighet med kommunens policy. Upphandlingar och inköp ska
verka för långsiktiga och strukturella förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar
riktning samt tillhandahållande av välfungerande avtal för varor, tjänster, byggentreprenader
och koncessioner. Samtliga medarbetare i kommunen ska inom sina verksamheter ansvara för
att policy och riktlinjer efterlevs.

Mål med upphandlingsverksamheten
Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att
kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den
styrning som finns i Finspångs kommun präglar upphandlingarnas utformning och innehåll.
Inköp ska göras med hänsyn till livscykelkostnad och upphandlingar ska genomföras på ett
affärsmässigt sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnad. Finspångs kommun ska
uppfattas som en bra affärspartner och upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens.
Alla inköp i Finspång ska följa gällande lagstiftning och samverka med andra av
kommunfullmäktige antagna styrdokument.

Organisation och ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samordning och styrningen av all
upphandling inom kommunen och ansvarar för revidering av riktlinjerna. Varje sektor och
bolag ansvarar för sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på behörig nivå
enligt gällande delegationsordning. Kommunens funktion för upphandling och inköp har till
uppdrag att:






ansvara för upphandling av kommun- respektive koncerngemensamma avtal,
specifika upphandlingsobjekt samt samordning av upphandlingsbehov. För
entreprenadupphandlingar finns dock särskilt riktat ansvar enligt nedan.
vara ett stöd till verksamheten vid upphandlings- och inköpsfrågor,
bidra till att öka kunskapen om den goda affären,
arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att stärka Finspångs kommuns kontroll
över inköpsprocessen.

Ansvaret för entreprenadupphandlingar ligger på upphandlande sektor/bolag, dock inom
ramen för kommunens processer och rutiner.
Kommunens anställda är skyldiga att känna till och använda gällande avtal för att säkerställa
hög avtalstrohet. Varje chef ansvarar för att ingångna avtal följs och att inköp görs enligt
kommunens inköpsprocess. Alla medarbetare ska känna till hur kommunens inköpsbehov
tillgodoses och ha tillräcklig kunskap om kommunens rutiner för upphandling. Funktionen för
upphandling och inköp ska löpande ta fram uppgifter gällande leverantörstrohet för respektive
sektor. Bolagen ansvarar själva för att ta fram uppgifter gällande leverantörstrohet.
Användarfokus och väl analyserade behov ska ligga till grund för all upphandling. Det är
varje sektors och bolags ansvar att kartlägga sina respektive behov, att kravställa efterfrågad
vara/tjänst samt att ha viss kunskap om marknaden. Behovets omfattning ska beräknas utifrån
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en livscykelkostnad, det vill säga de kostnader som uppkommer i samband med inköp, drift
och avveckling.

Inköp, processer och upphandlingsformer
Inköp – avser alla köp av varor, tjänster samt byggentreprenader som görs inom Finspång
kommun.
Inköpsprocessen – avser hela kedjan från behov till beställning, där upphandling är en del.
Upphandling – avser alla de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt över direktupphandlingsgränsen.
Upphandlingsprocess – avser hela kedjan från marknadsundersökning, upprättande av
förfrågningsunderlag till tecknande av avtal.

Upphandlingsformer
Förenklad upphandling
En upphandling där värdet av det som upphandlas understiger ”tröskelvärdet” för närvarande
2 096 097 SEK (2018). Upphandlingen ska annonseras i nationellt databas och anbudstiden
ska vara ”skälig”.
Öppen upphandling
En upphandling där värdet av det som upphandlas överstiger ”tröskelvärdet” för närvarande
2 096 097 SEK (2018). Upphandlingen ska annonseras i både europeisk och nationell databas
och anbudstiden ska vara minst 30 dagar.
Ramavtal
Vid både öppen och förenklad upphandling tecknas avtal. Ramavtal tecknas efter upphandling
av både varor och tjänster, i första hand inom frekventa områden med stora kvantiteter och
flera användare, samt vissa kapitalvaror. Vid inköp (avrop) från befintliga ramavtal har
hänsyn redan tagits till LOU. Beroende på eventuell ”fördelningsnyckel” kan avrop ske
antingen direkt eller enligt rangordning eller genom en konkurrensutsättning av
avtalsleverantörena. Inköp (avrop) ska ske skriftligen genom rekvisition eller annan
dokumentation som uppfyller kraven på en tillfredsställande internkontroll.
Koncessioner
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) gäller vid upphandling av byggoch tjänstekoncessioner. Koncession innebär att leverantören får i uppdrag av upphandlande
myndighet att utföra tjänster åt tredje man. Leverantören tar verksamhetsrisken och
ersättningen utgörs av rätten att nyttja byggnadsverket eller tjänsten och ta betalt av tredje
man. LUK har inga detaljerade regler utan upphandlande myndighet kan fritt organisera
förfarandet så länge de grundläggande principerna och övriga bestämmelser följs.
Kommunens funktion för upphandling och inköp ansvarar för att ge stöd till verksamheten vid
upphandling enligt LUK.
Direktupphandling
I de fall giltiga avtal saknas kan direktupphandling genomföras om det totala värdet för det
som ska upphandlas understiger direktupphandlingsgränsen under ett kalenderår. Om behovet
är återkommande ska totalbeloppet beräknas utifrån förväntad avtalsperiod. Speciella
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riktlinjer finns framtagna avseende direktupphandlingar som ger detaljerat stöd i
genomförandet. Dessa riktlinjer ska alltid följas och dessa ska genomföras i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling (LOU) och de allmänna principerna om likabehandling,
proportionalitet, transparens, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande.

Samordnade upphandlingar
Kommunen ska eftersträva att teckna kommungemensamma avtal i de fall behov finns hos
flera sektorer. En gemensam förfrågan mellan bolagen och kommunen ska ske inför alla
upphandlingar så att alla parter ges möjlighet att delta.
I de fall möjligheter finns till samarbete med andra kommuner och till exempel regionen i
upphandlingsärenden ska dessa möjligheter tas till vara.

Inriktningsmål för upphandlingsarbetet
Upphandlingsarbetet ska präglas av strategiska beslut utifrån nedanstående rubriker:
1. Upphandling är verktyget för den goda affären
Kommunen, dess tjänstemän och verksamheter ska öka kunskapen om upphandling som
säkerställer en god affär bland alla som är delaktiga.
Upphandling används som ett verktyg för att nå verksamhetens mål, utveckla välfärden och ta
ett samhällsansvar.
Kommunfullmäktige ska säkerställa att kommunen har tillräckliga resurser för att kunna leva
upp till policyn.
2. Upphandling ska ge effektiva offentliga inköp
God inköpskompetens är en förutsättning för goda affärer. Personer i nyckelpositioner ska
regelbundet ges möjlighet att fortbilda sig inom dessa områden.
Inom ramen för kommunens inköpsorganisation hålls utbildningar i frågor som rör
upphandling och upphandlingslagstiftning.
Kostnader ska beaktas brett ur ett livscykelperspektiv.
Satsningar ska göras för att på sikt övergå till en elektronisk inköpsprocess.
3. Upphandling ska ge en mångfald av leverantörer och väl
fungerande konkurrens
Internt ska byggas en kultur som skapar trovärdighet för upphandlingar och konkurrens där
förberedelsearbete och dialog värdesätts.
Sektorer, enheter och bolag som genomför upphandlingar ska föra en god dialog före, under
och efter upphandling för att öka förståelsen för den upphandlande aktörens specifika behov,
samt vilka lösningar som marknaden kan erbjuda.
Upphandlingar och upphandlingsarbete ska präglas av tydlig och god information, vägledning
och tydliga spelregler för både större och mindre företag samt idéburna organisationer.
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Upphandlingsunderlag ska formuleras på ett sätt som uppmuntrar företag och organisationer
att lägga anbud och erbjuda nya och innovativa lösningar.
Upphandlingar ska genomföras med höga ambitioner att inkludera ett leverantörsperspektiv.
Utländska leverantörer ska ges möjlighet att delta i upphandlingar med hjälp av hänvisningar
till internationella standarder eller märkningar.
Små och medelstora företag ska ges information om hur ett upphandlingsförfarande går till
och vilka affärsmöjligheter som finns. Av praktiska skäl kommer detta att ske främst med det
lokala näringslivet.
Kommunens ambition är att föra en nära och löpande dialog med det lokala näringslivet.
Upphandlingar ska om möjligt delas i mindre delar för att öka möjligheterna för små och
medelstora företag att konkurrera på lika villkor om offentliga kontrakt. Helhetens
kostnadseffektivitet ska alltid beaktas.
Vid upphandling ska nya och innovativa modeller prövas och utvärderas. Ett exempel på detta
är idéburet offentligt partnerskap (IOP). Dessa partnerskap ingås med lokala idéburna
organisationer som speglar en mångfald av samhället och som jobbar med demokratiska
värderingar. Partnerskapen kan vara en viktig kraft i arbetet med värderingar, jämställdhet och
jämlikhet samt mångfald. Idéburna organisationer är dessutom en röstbärare för grupper i
samhället som annars kan ha svårt att komma till tals.
4. Upphandling och avtalsuppföljningar ska göras rättssäkert
Kommunen ska förhindra förekomsten av korruption, mutor och andra otillbörliga förmåner
genom interna riktlinjer avseende korruption och mutor.
Medarbetarna ska ges rätt kunskap för att undvika jäv eller korruption. I detta arbete ska
kommunen ta stöd från till exempel Institutet mot mutor och Upphandlingsmyndigheten.
Upphandlingar och upphandlingsarbete ska präglas av öppenhet och kommunikation vilket
minskar missförstånd och onödiga rättsprocesser.
Sektorer, enheter och bolag som genomför upphandlingar ansvarar för sina egna avtal.
Funktionen för upphandling och inköp ansvarar för kommungemensamma avtal och
förlängning av dessa. Arbetet med förvaltning och uppföljning bör starta under
upphandlingsfasen där rätt förutsättningar skapas.
Kommunen ska ha en hög ambitionsnivån avseende avtals- och upphandlingsuppföljningar.
Till stöd för detta finns kommunens upphandlingssystem samt stödmaterial och stödverktyg
hos Upphandlingsmyndigheten. En systematisk uppföljning av ingångna avtal säkerställer att
kvalitet och pris på varan/tjänsten håller avtalad nivå, att skattemedel används på bästa
möjliga sätt samt att relationen mellan köpare och leverantör är affärsmässig. Avtals- och
upphandlingsuppföljningar sker inom ordinarie internkontroll.
5. Upphandling ska främja innovation och alternativa lösningar
Kommunen ska använda innovationsupphandlingar som en del av verksamhetsutvecklingen.
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Innovationsupphandlingar kan vara mer resurskrävande än traditionella upphandlingar men
genom samarbete och genom att nyttja möjligheter till finansiellt stöd, exempelvis genom
Vinnova, minimeras riskerna och ger större inflytande i egenskap av beställare.
I kommunens upphandlingar ska krav på funktion ställas i högre omfattning än specifika krav
på varor eller tjänster. Detta öppnar möjligheter för att tillvarata leverantörers idéer och
specialkompetensen om utveckling.
6. Upphandling ska vara miljömässigt och ansvarsfull
Kommunens upphandlade leverantörer ska bidra till att kommunens miljö- och klimatmål
liksom de nationella miljömålen uppnås. I kommunens upphandlingar ska miljökrav alltid
ställas. En bedömning ska genomföras gällande vilka specifika miljökrav som är relevanta att
ställa.
Hänsyn ska tas till livscykelperspektiv vid inköp av varor. Exempelvis kan krav på
energimärkning av en viss klass ställas, eller att varan ska kunna återvinnas när den kasseras.
Detta säkerställer att hänsyn tas till varans hela livslängd.
Krav ska särskilt följas upp i de upphandlingar där miljöpåverkan är centralt, till exempel om
krav ställts på fossilfritt drivmedel i upphandling av en transporttjänst, så ska det kontrolleras
vad som tankas. Ansvaret för uppföljning ska tydligt anges i tecknade avtal.
Till hjälp vid kravställning kan Upphandlingsmyndighetens bibliotek av miljökrav och
djurskyddskrav användas.
7. Upphandling är det strategiska verktyget för socialt hållbart
samhälle
I upphandlingar ska alltid sociala krav ställas. Vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor
som är aktuella i respektive upphandling bedöms utifrån vilken vara, tjänst eller
byggentreprenad som ska upphandlas. Sociala villkor i upphandlingar kan exempelvis vara
lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män, sysselsättningsmöjligheter, social
integration, rättvis handel och arbetstagares rättigheter. Genom att ställa dessa krav på
leverantörer vid upphandling motverkas social dumpning och social hållbarhet främjas.
Kommunens leverantörer och dess underleverantörer ska fullgöra sina skyldigheter avseende
skatter och socialförsäkringsavgifter.
Finspång är en Fairtrade City och detta ska återspeglas i kommunens upphandlingar genom att
krav på rättvis handel, Fairtrade eller motsvarande, ska ställas där förutsättningar finns på
marknaden.
Upphandlingsarbetet ska ta hänsyn till kommunens inriktningsdokument Tillgänglighetspolicy, Kost och måltidspolicy, Personalpolitiskt program samt
Integrationsstrategi.
Att ställa krav på ökad digitalisering är ett mål utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i våra
externa informationskanaler. Det kan exempelvis handla om kravställning på webblösningar
som bidrar till att optimera webbplatsen och göra innehållet åtkomligt, oberoende av
webbläsare och skärmstorlek.
Arbetstagare som utför arbete i andra länder än Sverige ska göra detta under förhållanden som
är förenliga med ILO:s kärnkonventioner.
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Vid upphandling ska möjligheten utnyttjas att utföraren erbjuder praktik eller lärlingsplats till
långtidsarbetslösa med rätt kompetens eller till unga arbetslösa. Möjligheten till att motverka
en könssegregerad arbetsmarknad ska även den utnyttjas. Detta syftar till att öka
anställbarheten hos individen samt öka sysselsättningen med offentlig upphandling som
verktyg.

Relaterade dokument
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Finspångs kommuns policy för upphandling och inköp
Finspångs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar.
Finspångs kommuns Kost och måltidspolicy
Finspångs kommuns Miljöpolicy
Finspångs kommuns Tillgänglighetspolicy
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Helén Wallman

2019-02-26
Dnr KS.2017.1244

1 (1)

Kommunstyrelsen

Finansieringsmodell bemanningscentralen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har, 2018-02-05, tagit beslut om ny kostnadsmodell för
Bemanningscentralen.
Översyn kring hantering när det gäller övriga interna debiteringar har påbörjats
och hanteras av förvaltningen. Önskemål finns att kunna hantera samtliga interna
debiteringar på motsvarande sätt.
Förvaltningen förslår därför att kommunstyrelsen överlåter till förvaltningen att
ta beslut om intern finansieringsmodell för bemanningscentralen.
Förslag till beslut
Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta
1. Att överlåta till förvaltningen att ta beslut om intern finansieringsmodell
för Bemanningscentralen.
2. Att upphäva kommunstyrelsens tidigare tagna beslut 2018-02-05 § 46.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Protokoll
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2018-02-05

2018-§ 46

Dnr: KS.2017.1244

45 (45)

Ny finansieringsmodell bemanningscentralen
Bakgrund
I samband med tidigare taget beslut att se över processerna kring bemanning i
Finspångs kommun har även avdelningen för ekonomi och styrning fått ett uppdrag
från ledningsgruppen att ta fram en kostnadsmodell för bemanningscentralen.
Avsikten är att möjliggöra för cheferna att tydligare kunna förutse kostnader för
vikarier och även möjliggöra för bemanningscentralen att kunna styra sin egen
bemanning utifrån beställning och behov från verksamheterna.
Avdelningen för ekonomi har tillsammans med representanter för styrgruppen
bemanning tagit fram ett förslag på modell som har presenterats i styrgruppen och i
kommunens ledningsgrupp.
Tidigare beslut gällande kostnadsmodell för bemanningscentralen är fastställd i
kommunstyrelsen 2014-10-06 § 354. Beslutet kring finansiering som togs såg ut
enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutade att: utöka nuvarande pool med en heltidstjänst och att
finansieringen av den nya bemanningscentralen sker genom att bokade timmar
belastar bokande enhet och att overheadkostnaden fördelas ut med grund i hur
många timmar och hur stor del av långtidsvikariaten som respektive sektor bokar
under ett år
Förslag på ny kostnadsmodell
I den nya kostnadsmodellen ska det finnas möjlighet för respektive enhetschef att
kunna beräkna kostnaden för en bokad vikarie. Modellen baseras på ett fast pris per
timme när det gäller korttidsvikariat och ett fast pris per beställning när det gäller
långtidsvikariat.
Ett pris per timme är framtaget som idag är:
Utbildning: 216,72 kr/timme
Samhällsbyggnad: 202,75 kr/timme
Social omsorg: 226,74 kr/timme
Vård & omsorg: 230,16 kr/timme
Ett pris per långtidsvikariat är framtaget:
Långtidsvikariat: 467 kr/beställning
Timpriset inkluderar vikariekostnad, PO, övertid, OB, övrig tid och administration.
Summan skiljer sig mellan sektorerna då sektorerna har olika förutsättningar och
kostnaderna är fördelade med hänsyn till detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vikariekostnaden är snittkostnaden för personalen i korttidspoolen och
timvikarierna framtagen per sektor.
Kostnaden för övertid är framtagen med antagandet att hälften av verksamheternas
övertid beror på att deras vikariebeställning inte blivit tillsatt och att hälften av
övertiden beror på verksamhetsrelaterade orsaker. Övertiden är därför beräknad
utifrån sektorernas snittkostnad per månad för övertid delat med två. Antagandet
kommer att prövas under 2018 för att se om det är rimligt eller inte.
I den övriga tiden ligger kringkostnaderna för personalen i korttidspoolen, som
obokad tid, bilersättning, arbetskläder, friskvård samt användarkonton. Även
användarkonton för timvikarier ligger under övrig tid.
Administrationskostnaden består av kostnaderna för bemanningscentralens
administration, som löner, lokalhyra, telefoni och IT-arbetsplats.
När det gäller kostnaden för bokning av långtidsvikariat (över 14 dagar) är fast pris
framtaget utifrån nuvarande administration kring långtidsvikariaten fördelad på en
kostnad per bokning.
Utöver detta finansieras en rekryterare på 100 procent (40 procent av social omsorg
och 60 procent av vård och omsorg) samt en Time Care-tjänst på 50 procent (50
procent av social omsorg och 50 procent av vård och omsorg).
Det finns också en kostnad för bilar som används inom vård och omsorgs område.
Kostnaden kommer att fortsätta belasta vård och omsorg.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta ny modell för finansiering av bemanningscentralen. Modellen baseras
på ett fast pris per timme när det gäller korttidsvikariat och ett fast pris per
beställning när det gäller långtidsvikariat.
2. Kostnaden för nuvarande rekryterare, Time Care-tjänst samt kostnad för
bilar belastar sektorerna med fördelning enligt ovanstående beskrivning.
3. Beslutet ersätter att-sats gällande finansiering av bemanningscentralen i
tidigare taget beslut i kommunstyrelsen 2014-10-06 § 354.
-----
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer representation, gåvor, mutor och jäv
Sammanfattning
I förslag på ny riktlinje 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.
Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2018-09-11 och 2018-12-04.
Förslag till beslut
Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. att anta riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jäv
2. att beslutet ersätter tidigare tagna riktlinjer: Representation FFS 106.00
fastställd av kommunfullmäktige 1990-06-28 § 103 samt FFS 914.0
beslutad i kommunfullmäktige 1971-11-25 § 263, 1976-11-25 § 298,
1993-12-16 § 124, 2002-03-14 § 80 samt 2013-06.19 § 158.

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

1
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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.

Ändrad fältkod

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)
Pprogram 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:

Ändrad fältkod

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.

Ändrad fältkod

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 360000 kronor i gåva i 20193 års penningvärde, räknas upp.

Formaterat: Inte Färgöverstrykni

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
kKommunfullmäktiges 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 bör undvikas och därmed ge vägledning till ett lämpligt
förhållningssätt när gåvor eller andra förmåner erbjuds.
Medarbetare bör 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, bör 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-mutorjav.pdf

Ändrad fältkod
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2019-02-25
Dnr KS.2019.0212

Helén Wallman
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Kommunstyrelsen

Återrapportering aktiva åtgärder för mångfald,
jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter
Sammanfattning
Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas
genom aktiva åtgärder inom en verksamhet, för att motverka diskriminering.
Verksamheten ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vidare ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka i arbetet med aktiva åtgärder.
Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande, dessutom ska arbetsgivaren
skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna under året.
Kommunfullmäktige har, 2017-02-22 § 24 antagit dokument kring aktiva åtgärder
för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter.
Dokumentet anger grunden för hur arbetet med de aktiva åtgärderna ska bedrivas
och finns som stöd för verksamheten i Finspångs kommun med bolag. Enligt
dokumentet ska utvärdering av aktiva åtgärder sammanställas en gång per år och
återrapporteras till arbetsgivardelegation och kommunstyrelsen i samband med
bokslut.
Uppföljningen presenteras i bilaga Aktiva åtgärder uppföljning 2018. I dokumentet
presenteras fastställda mål, information om genomfört arbete samt förvaltningens
förslag på fortsatt arbete.
Återrapportering har skett i arbetsgivardelegation 2019-02-12.
Bilaga: Aktiva åtgärder uppföljning 2018

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att ta informationen till protokollet.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Mål för aktiva åtgärder – mångfald, jämställdhet, lika
rättigheter och möjligheter 2017-2019
Uppföljning 2018
Cheferna i de olika sektorerna och bolagen har diskuterat frågorna med sina
ombud och eventuell annan personal och återrapporterat till HRavdelningen. Detta är en sammanställning av uppföljningen av 2018 års aktiva åtgärder.
Arbetsförhållanden: Målet är att arbetsförhållanden och arbetsmiljö i
koncernens alla verksamheter ska lämpa sig för samtliga anställda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, ålder eller politisk åskådning.
Delmål: Hälsan hos kvinnor och män ska öka och skillnaden i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män ska minska.
Delmål: Samtliga verksamheter inom koncernen ska vara tillgängliga för
samtliga medarbetare.
Aktiva åtgärder
1. Diskutera, gärna på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal hur
arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, tolerans, delaktighet, tillgänglighet och ett inkluderande arbetsklimat
2. Ett genusperspektiv kan tillämpas på arbetsmiljöarbetet för att synliggöra skillnader i kvinnors och mäns arbetsmiljö.
Kommentar:
1. Detta diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar samt årligen
på medarbetarsamtal. Till hjälp finns månadens fråga som en
punkt på APT-agendan och den byts ut varje månad. Några chefer använder också kortleken Mångfaldsspelet tillsammans med
sin personal.
2. På vissa enheter är kvinnor eller män i minoritet. Diskussion har
förts om de i den underrepresenterade gruppen känner sig exkluderade och om så är fallet, hur detta kan åtgärdas. I vissa enheter
där det arbetar nästan uteslutande kvinnor finns det ett behov av
att skaffa manliga omklädningsrum. I andra enheter så jobbas det
på för att försöka ändra attityden hos kunderna så att all personal
kan hjälpa dem oavsett t.ex. kön.
Förslag fortsatt arbete:
1. Fortsatta diskussioner på APT och i medarbetarsamtal. Månadens fråga kommer att fortsatt att erbjudas som stöd till samtal.
2. Synliggöra mönster inom yrkesroller med syfte att nå större
mångfald. Hur kan vi prata om dessa mönster för att på sikt lösa
upp det som tas för norm? Hur kan vi ändra tankesätt i rekryte71
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ringsstadiet för att om möjligt nå ut till en bredare målgrupp?
Hur tar vi vara på den kompentens som finns i våra verksamheter
– karriärvägar.
Förvärvsarbete och föräldraskap: Målet är att arbetsförhållanden ska
anpassas så att kvinnor och män ges samma möjligheter att ta lika stort
ansvar för barn och hem.
Aktiva åtgärder
1. Inför föräldraledighet är det eftersträvansvärt att chef och medarbetare har en dialog om och planerar för hur kontakten med arbetsplatsen ska se ut under föräldraledigheten, samt planerar för hur återgången till arbetet kommer att se ut efter ledigheten
2. Möjliggöra så långt det går utifrån verksamhetens behov, att kvinnor
och män ska kunna förena arbete med föräldraskap och föräldraledighet.
Kommentar:
1. Föra dialoger med medarbetare inför föräldraledighet ses som en
självklarhet och görs på ett naturligt sätt i verksamheterna. Chef
och medarbetare kommer överens om hur kontakten ska se ut
under föräldraledigheten och medarbetaren bjuds in till personalfester, APT etc. om den föräldralediga så önskar.
2. Det anpassas så långt det är möjligt utifrån verksamhetens behov
samt medarbetares behov att förena föräldraskap och arbete, tex
önskemål om lediga dagar eller att få börja arbeta senare under
dagen. Det tas lika stor hänsyn till män och kvinnors önskemål
för att kunna möjliggöra att kombinera familjeliv med arbete.
Förslag fortsatt arbete:
1. Arbetet fortsätter.
2. Arbetet fortsätter.
Trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling: Målet är att
koncernens alla verksamheter ska vara arbetsplatser fria från alla former av trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande
särbehandling. Ingen får utsättas för sådana kränkningar.
Aktiva åtgärder
1. Riktlinjer och handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier
repressalier och kränkande särbehandling ska vara väl kända av
samtliga medarbetare
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2. Förhållningssätt, jargong och arbetsklimat ska diskuteras, förslagsvis
genomförs det på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtalet.
Kommentar:
1. Denna riktlinje har diskuterats och gåtts igenom på flera enheters
arbetsplatsträffar och vissa enheter har redan bokat in genomgången av denna riktlinje under 2019 via ett årshjul. Det är även
viktigt att denna riktlinje blir känd av nyanställd personal.
2. Arbeta med arbetsklimat och värdegrund är en naturlig del på
APT, vid medarbetarsamtal samt vid behov.
Förslag fortsatt arbete:
1. Under arbetsmiljökonferensen kommer information att ges till
chefer om riktlinjen för kränkande särbehandling och vikten av
att varje enhet tar upp den till samtal.
2. Arbetet fortsätter.

Rekrytering: Målet är att vid all rekrytering sträva mot en jämn könsfördelning samt att medarbetarna ska spegla mångfalden i Finspångs
kommun.
Aktiva åtgärder
1. För att förhindra diskriminering rekommenderas kompetensbaserad
rekryteringsprocess.
2. Positiv särbehandling kan tillämpas vid likvärdiga meriter för att
möjliggöra en jämnare könsfördelning inom yrkeskategorin.
Kommentar:
1. Cheferna har gått utbildning i kompetensbaserad rekrytering med
föreläsaren Malin Lindelöw. Senaste utbildningen var den 6 december 2018. Vårt nya rekryteringsverktyg Varbi är också uppbyggd efter kompetensbaserad rekryteringsprocess. Ett problem
som flera chefer belyser är dock att urvalet ibland är alldeles för
tunt med knappt några sökande alls.
2. Jämnare könsfördelning eftersträvas vid nyanställning och vid de
tillfällen chef har möjlighet att påverka processen. Det är bra för
arbetsplatsen att ha könsblandade grupper för en positiv och utvecklande arbetsplats.
Förslag fortsatt arbete:
1. HR ansvarar för utbildning till chefer i kompetensbaserad rekrytering, antingen genom extern föreläsare eller internt. I Varbi
Recruit finns stödmaterial till att genomföra kompetensbaserad
rekrytering inför varje ny rekrytering.
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2. Arbetet fortsätter.
Utveckling: Målet är att alla kvinnor och män som är anställda inom
koncernen ska ha lika möjligheter till kompetens- och karriärutveckling, samt att tillvarata alla medarbetares kompetens och erfarenhet.
Aktiva åtgärder
1. Upprätta individuella utvecklingsplaner i samband med medarbetarsamtalet med fokus på jämställdhet.
Kommentar:
1. Olika förutsättningar för olika yrkeskategorier där kvinnodominerade yrken oftare har fler medarbetare per chef vilket gör att
möjligheten till utveckling begränsas. Svårt att lyfta in i varje individs utvecklingssamtal på grund av detta menar några chefer.
En personalgrupp som jobbar ständig natt kunde uppleva att de
inte får samma kompetensutvecklingsmöjligheter som dagpersonal får exempelvis att gå på olika föreläsningar/utbildningar.
Förslag fortsatt arbete:
1. Arbetet med individuell utvecklingsplan under medarbetarsamtalet fortsätter.
Särskild kommentar:
I samband med revidering av dokumentet ser vi att en bredare
skrivning av frågan skulle vara att föredra. Enbart ett jämställdhetsfokus vid upprättande av individuell utvecklingsplan kan ge
en snäv bild i samtalet. Istället läggs förslag att skriva:
”Upprätta individuella utvecklingsplaner i samband med medarbetarsamtalet med utgångspunkt i individens förmågor och intressen. Vilka olika möjligheter finns till kompetensutveckling
och är dessa tillgängliga för alla oavsett diskrimineringsgrund?”
Lön och anställning: Målet är att upptäcka, åtgärda och förhindra
osakliga skillnader i lön eller andra anställningsvillkor, mellan kvinnor
och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.
Delmål: Tillsvidareanställning och heltid är den normala anställningen för
kvinnor och män i koncernens verksamheter.
Aktiva åtgärder
1. Lönekartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner
och andra anställningsvillkor genomförs årligen.
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2. Organisera arbetet så att mesta möjliga heltidstjänster skapas och att
avvikelser från normalanställningen motiveras.
Kommentar:
1. HR-avdelningen genomför årligen lönekartläggning. Snedsitsar
ses över.
2. På flera enheter har alla medarbetare heltidstjänster i botten. Ett
internt arbete pågår så att fler heltidsanställningar utifrån önskemål tillgodoses. De medarbetare som önskar höjd sysselsättningsgrad ska få detta tillgodosett innan rekrytering får ske.
Förslag fortsatt arbete:
1. Arbetet fortsätter.
2. Arbetet fortsätter.
Spridning och förankring av arbetet med aktiva åtgärder: Målet är att
varje sektor och bolag implementerar dokumentet i sin verksamhetsplanering, dessutom att de aktiva åtgärderna kända av alla medarbetare.
Aktiva åtgärder
1. Införliva dokumentet, dess mål och aktiva åtgärder i respektive sektor och bolags verksamhetsplan.
2. Informera och diskutera innehållet i dokumentet minst en gång per
år, arbetsplatsträffen är ett forum som kan vara aktuellt.
Kommentar:
1. De flesta enheter har ett jämställdhets- och mångfaldsombud
som har till uppdrag att se till, tillsammans med chef, att dessa
frågor är levande och regelbundna i verksamheten. Detta dokument ska vara väl känt hos ombuden.
2. Vissa enheter har skapat en systematik för det här och fört in Aktiva åtgärder i ett arbetsmiljöårshjul. APT tycker enheterna är ett
bra forum för att diskutera innehållet i dokumentet.
Förslag fortsatt arbete:
1. HR ger information om dokument under Arbetsmiljökonferensen
under våren 2019. Under hösten följer HR-konsult upp arbetet
med aktiva åtgärder och samlar in uppföljningsdokument från
chef som resulterar i en sammanställning till politiken.
Utbildningsinsats ska ses över till Jämställdhets- och mångfaldsombuden samt chefer. Chef och ombud ska tillsammans arbeta
med aktiva åtgärder på arbetsplatsen genom att årligen undersöka
och riskbedöma arbetsplatsen utifrån diskrimineringsgrunderna
och upprätta handlingsplan. Rekommendation är även att lyfta
månadens fråga till diskussion under APT.
2. Arbetet fortsätter.
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Kommunstyrelsen

Förändrad vistelsetid för barn inskrivna i förskola enligt
Skollagen 8 kap. 6 §
Sammanfattning
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas
förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i
veckan.
Finspångs kommun har erbjudit arbetssökande och föräldraledig
förskoleverksamhet mellan kl. 8.00-11.00, 15 timmar i veckan. Barnet har getts
möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i den pedagogisk verksamheten.
Det finns en stor efterfrågan kring förändrade vistelsetid för barn inskrivna enligt 6
§. Det har även inkommit medborgarförslag den 29 september 2018 med
önskemål om flexibel förskoletid. Förvaltningen har därför tagit fram olika förslag
för kommunstyrelsen att besluta.
Förslag till beslut:
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta
1. Att förskolan erbjuder flexibel tid, tre timmar om dagen eller fem timmar tre
dagar i veckan. Detta utifrån barnets bästa, förskolans möjligheter samt
vårdnadshavarnas önskemål.
2. Att dokumentet Information om riktlinjer, regler och avgifter för förskola
och fritidshem fastställt av kommunstyrelsen 2017-06-09 §172 revideras
utifrån ovanstående att-sats.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Förskolan
Förändrad vistelsetid för barn inskrivna i
förskolan enligt skollagen kap. 8. 6 §

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer
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Innehåll
Erbjudande av förskolan

2

De olika förslagen och dess

Regler och riktlinjer i
Finspångs kommun

kostnader

2
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Erbjudande av förskola
Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i
förskoleklassen eller grundskolan. Normalt ska barn erbjudas förskola från och med ett års
ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation
i övrigt. Ett eget behov kan till exempel vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjukeller förtidspensionerade.
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola
från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.
Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av
förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda förskola i
minst 525 timmar om året.

Regler och riktlinjer i Finspångs kommun
Finspångs kommun har erbjudit arbetssökande och föräldraledig förskoleverksamhet mellan
kl. 8.00-11.00, 15 timmar i veckan. Barnet har getts möjlighet att, för sin egen utveckling,
delta i den pedagogisk verksamheten. Andra tider har beviljats endast vid inskrivning enligt
Skollagen 8 kap. 7§ och 9§, dvs. barn och familjer i behov av särskilt stöd.
Det finns en stor efterfrågan kring förändrade vistelsetid för barn inskrivna enligt 6 § vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Det har även inkommit medborgarförslag den 29
september 2018 med önskemål om flexibel förskoletid. Medborgarförslaget har stötts av 62
personer. Förvaltningen har därför tagit fram olika förslag för kommunstyrelsen att besluta
om.

De olika förslagen och dess kostnader
Sektor utbildning får i budgettilldelningen 115 900 kr per barn. Av dessa pengar tilldelas
respektive förskola 89 507 kr/ barn. Dessa ska täcka personalkostnader, läromedel och
förbrukningsmaterial. Lokal, kost, ledning, administration och övriga overheadkostnader
budgeteras centralt.
De olika förslagen nedan gällande barnens vistelsetid kommer inte belasta enskilda förskolors
ekonomi direkt då kostnaderna finansernas centralt. Enligt siffror från den 15 nov 2018 går ca
15 % (152 barn) av de inskrivna barnen under benämningen 6 § i skollagen.
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Kostnaderna för måltiderna har en fast samt en rörlig del. Den fasta kostnaden innebär att
sektor utbildning betalar för samtliga inskrivna barn för läsåret 2018. Den rörliga delen är den
faktiska kostanden för antalet portioner förskolan beställer.
Exempel:
Förskola blåbäret består av 100 barn och det är 78 barn som äter lunch.
(100* 28,565 kr) + (78 *7,87kr) = ca 3471 kr / dag
Om barnen dessutom äter frukost och mellanmål tillkommer ytterligare en kostnad.
På uppdrag av utbildningschef har sektorn utrett följande 5 alternativ:
1) Behålla 5 dagar i veckan 3 timmar om dagen måndag – fredag kl. 8.00-11.00
Barnen fortsätter att erbjudas 3 timmar om dagen 5 dagar i veckan. Barnen får en
kontinuerlig vistelse på förskolan genom att vara där varje dag. De får också möjlighet
att delta i den dagliga undervisningen som vanligtvis sker mellan kl. 9-11 varje dag.
Enligt en grupp vårdnadshavare kan detta alternativ upplevas stressigt då vissa
familjer kan ha lång väg att transportera sig till förskolan. Några menar också att
barnen blir exkluderade genom att de inte får möjlighet att äta på förskolan.
Under dessa timmar är förskolan bemannad med flest personal vilket kan ge mer
kvalitativ verksamhet.
Kostnader:
Medför inga förändrade utgifter. Personalkostnaderna är de samma som tidigare.
2) 3 dagar i veckan 5 timmar om dagen, kl. 8.00-13.00
(Enheterna bestämmer vilka dagar barnen ska delta.)
Barnen får delta under en längre period och får möjlighet att äta pedagogiska måltider
med övriga barn.
Vårdnadshavarna får inte lika många transporter till förskolan.
Under dessa timmar behöver fler barn hjälp vid måltiderna och personalens raster ska
tas ut, vilket kan medföra mindre vuxentid per barn. Om barnet behöver sova efter
måltiden, finns det risk att pedagogisk vistelsetid försvinner för barnet.
Detta alternativ kan också innebära att reflektionstider kan planeras in de dagar de
föräldralediga och arbetssökande barn är lediga från förskolan och på så sätt kan
vikariekostnader sparas in. Verksamheterna kan behöva öka personaltätheten vid dessa
tider vilket medför högre personalkostnader.
Kostnader:
Kostnaderna för luncherna skulle innebära en ökning på ca 3579,60 kr / vecka eller ca
186 139,2 /år totalt för samtliga barn inom förskoleverksamheten.
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3) 4 dagar i veckan 4 timmar om dagen, kl. 8.15-12.00
Barnen får en kontinuerlig vistelse på förskolan genom att vara där nästan varje dag.
De får också möjlighet att delta under den dagliga undervisningen som vanligtvis sker
mellan kl. 9-11 varje dag. Barnen får dessutom delta under en längre period och får
möjlighet att äta pedagogiska måltider med övriga barn.
Vårdnadshavarna får inte lika många transporter till förskolan.
Förskolan är bemannad med flest personalen under denna tid.
Kostnad
Kostnaderna för luncherna skulle innebära en ökning på ca 4772,8 kr / vecka eller
ca248 185,6 kr /år totalt för samtliga barn inom förskoleverksamheten.
4) Flexibel tid - tre timmar om dagen eller 5 timmar tre dagar i veckan.
Vårdnadshavarna tillsammans med förskolechef beslutar om vilket alternativ som blir
bäst utifrån barnets och familjen samt verksamhetens bästa.
Kostnad:
Verksamheten betalar för antalet portioner som beställs. 7,85 kr/ portion/ dag.
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Kommunstyrelsen

E-förslag flexibel förskoletid
Sammanfattning
En medborgare i Finspångs kommun inkom 2018-08-29 med nedanstående eförslag: flexibel tid på förskola för barn som går 15 timmar i veckan på förskola.
Förslagsställaren föreslår valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som
går 15 timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan.
Förslaget har fått stöd av 62 personer.
Barns rätt till förskola styrs genom skollagen1 genom att kommunen ska erbjuda
förskola från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget
behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel vara
att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade.
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas
förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i
veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda
förskola i minst 525 timmar om året.2
Sektor utbildning har sedan tidigare påbörjat en utredning hur dessa 15 timmar i
veckan ska organiseras och vilken vistelsetid som ska erbjudas utifrån barnets bästa
och verksamhetens förutsättningar. Konsekvensanalyser kommer bland annat att
genomföras för att undersöka på vilket sätt barnen kommer att påverkas av att vara
ledig fyra dagar och vara på förskola tre dagar. Utredaren kommer även att jämföra
kostnader för de olika alternativen.
Utredaren har kontaktat medborgaren den 20 november 2018 och informerat om att
Sektor utbildning utreder denna fråga och att ett beslut kommer att fattas inför
läsåret 2019.

Förvaltningen har därefter slutfört utredningen (KS.2019.0156) och överlämnat
förslag till beslut till kommunstyrelsen. Förslaget beräknas behandlas
2019-03-25.
1
2

Skollag 2010:800 8 kap.
Skollag 2010:800 8 kap. 3-6 §
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till utredning
KS.2019.0156
2. Att meddela beslutet till förslagsställaren
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e-förslag: flexibel förskoletid
Sammanfattning
Flexibel tid på förskola för barn som går 15 timmar per vecka på förskola.

Beskrivning
Förslag på valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som går 15 timmar i veckan på förskolan,
mot dagens tre timmar fem dagar i veckan.

Christina Grönlund
christina.gronlund74@gmail.com

Onlineunderskrifter
Nr. Namn

Datum

Kommentar

1

Christina
Grönlund

201805-28

2

Annelie
Joelsson

201806-20

3

Ulrika
Johansson

201807-17

4

Jessica
Rimmenstrand

201807-20

5

Lone Karlsson

201808-17

Bra förslag! Barnen skulle må så mycket bättre av att få stanna 5 h istället
för 3 h. Få vara med och äta lunch och vara med mer i gruppen. Även värt
för oss sommar en bit att åka!

6

Evalotta
Alexandersson

201808-17

Verkligen ett bra initiativ. Bättre för både barn och förälder.

7

Keith Lindberg

201808-17

När mina barn för första gången började på dagis så var det viktigaste
barnens utveckling att de skulle få utvecklas och lära sej samspel och hur
vissa situationer går till. Ett exempel då va att det var viktigt för barnen att
få vara med vid måltiden att de fick lära dej och lärde dej själva av andra
barn när de åt och vilket förhållningssätt som gällde.
Vad får barn en ut av dagis nu i 3 Tim varje dag?
De går dit äter en frukt leker nån timme och sen är det dags att gå hem
lagom när de kommit in i leken med sina kamrater.
Och det blir en stress för barnen att fara fram o tillbaka för så få timmar
speciellt om man inte har dagis bakom hörnet.

8

Ulf
Alexandersson

201808-17

Mycket bättre för barnen att få vara 5 h istället för 3 h. Att det inte har
ändrats tidigare.

9

Olle Svensson

201808-17

Skulle underlätta så mycket om barnen fick stanna 5 h istället för 3. Även
bättre för barnen som får en större chans att vara med i gruppen.

10

Kalle Wincent

201808-17

11

Nathalie Wall

201808-17

12 Denise Trysén

201808-17

13

Ida Olsson

201808-17

14

Frida Nyberg

201808-17

15

Laila Karlsson

2018-
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08-17
16

johanna kratz

201808-17

17

Billy
Alexandersson

201808-17

18 Sandra Karlfeldt

201808-17

19

Jonna
Davidsson

201808-17

20

Annalena
Karlsson

201808-17

21

Julia Olsson
Gunnarsson

201808-17

22

Caroline
Lindström

201808-17

23 Karin Oscarsson
24

Johanna
Andersson

201808-17

26

Emelie Szöcs

201808-17

27

Jakob Lidberg

201808-17

28 priscila vergara

201808-17

29 Elize Lindholm

201808-17

30

201808-17

32

Alexandra
Sieversu

33 Sara Johansson

Jättebra förslag. Vi bor ca 1.3 mil från vår förskola som kommunen kunde
erbjuda pga platsbrist. Är nu mammaledig och kan inte ha vår dotter på
fsk som vi skulle vilja då det blir för dyrt att åka fram och tillbaka för
3timmar. Väldigt synd att dessa 5timmars dagar togs bort.

201808-17

Maria Medin

31 Lina Svanström

Jag vill gärna ha 5h 3dagar i veckan istället!

201808-17

25

Linda Ekman

Borde vara en självklarhet. Barnen mår så mycket bättre av det än att
ryckas ifrån verksamheten och uteslutas ur mycket viktiga delar under
dagens

När min äldsta son började i förskolan för 6 år sen så gick det minnsan att
välja tider som passade en själv. Men nu när min yngre son går så måste
han gå 8-11 vilket inte är ett dugg smidigt för oss utan körkort och när
man dessutom har en nyfödd bebis att anpassa sig till. En väldigt dum
ändring ni gjorde som ni borde ändra tillbaka!

Förslag på valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som går 15
timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan
ja det tycker jag låter bra

201808-17
201808-17
201808-17

34

Pontus
Samuelsson

201808-17

35

Maria
Gustafsson

201808-17

36

Sofie Daun

201808-17

Detta förslag tycker ja är kanon bra

37

Johanna
Petersson

201808-17

Detta är så i nutid. Det är Inprincip bara Finspångs kommun som inte har
det såhär vilket är helt under all kritik. Bra e-förslag helt enkelt! Heja,
håller tummarna!

38

Yasmin
Lehnberg

201808-17

Jättebra förslag! Helt värdelöst att ha 8-11 då om man har som jag behöva
väcka barnen för att de ska till förskolan, om de går 9-14 så blir det en
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lättare morgon! Sen om man inte har plats på samma ort blir det väldigt
jobbigt & stressigt att packa in alla i bilen ur bilen så hinner man bara hem
mata & söva den lilla så måste man väcka minstingen igen o i bilen &
hämta! Bästa förslaget någonsin med 5 tim pass!!
Jag vet INGEN & jag menar verkligen INGEN som tycker 8-11 är bra tider!

39

Angelica
Sievers

201808-17

40

Pasi Sihvo

201808-17

41

Emma
Kronqvist

201808-17

42

Viktoria
Karlsson

201808-17

43 Martina Olsson

201808-17

44

201808-17

Sanne Greve

45 Hanna Karlsson

201808-17

46 Nathalie Rosen

201808-18

47

Johan Riska

201808-18

48

Sofia Nilse

201808-18

49

Eva-Lena
Bertilsson

201808-18

50

Matthias
Andersson

201808-18

51

Jessicka
Samuelsson

201808-18

52 Malena Asplind

201808-18

53 Hanna Persson

201808-19

54 Dennis Nordin

201808-19

55 Anna Strandin

201808-21

56

Karin Hägg

201808-21

57

Emma
Grönborg

201808-21

58

Emil Eriksson

201808-21

59

Hampus
Johannesson

201808-22

60 Emma Axelhed

201808-24

61

Frida Rosell

201808-27

62

Ida Hultmark

201808-27

Jag skriver under och samtycker att valfrihet på fem timmar tre dagar i
veckan ska bli aktuellt!

Håller med

Det skulle underlätta våran vardag massa att få gå 3 dagar i veckan med
5h dagar istället då dessa 3 h/dag är en sån press och framför allt stress.

Ett super bra förslag!
Dårligt för både föräldrar och förskolepersonal att ha barnen 3 tim/dag.
Skulle ge alla inblandade bättre kvalitetstid.

86

Nr. Namn
63 Tina Hägglund

Datum
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201808-28
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Kommunstyrelsen

Förskoleklassens organisation och innehåll
Sammanfattning
Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med
höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från
höstterminen det år då de fyller sex år. Elever i förskoleklass har rätt till minst 525
undervisningstimmar per läsår. Det är huvudmannen som avgör hur dessa timmar
ska fördelas över läsåret.
Enligt 9 kapitlet 8 § ska verksamheten vara avgiftsfri och skolmåltider ska erbjudas.
Sedan hösttermin 2018 har förskoleklassens tider i Finspångs kommun varit mellan
kl 8.00 till ca 11.30. Olika sluttider har förekommit med anledning av lösning för
lunch och skolskjuts.
Förvaltningens förslag är att utöka förskoleklassens tider från 3 timmar till ungefär
fem timmar om dagen. Det ska finnas flexibilitet för tiden med hänsyn till skolornas
lösningar för skolskjuts och måltider.

Förslag till beslut:
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att
1. Utöka förskoleklassens tider till ca 5 timmar om dagen.
2. I samband med detta reviderar dokumentet Riktlinjer, regler och för avgifter
för förskola och fritidshem.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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ORGANISATION OCH INNEHÅLL

Förskoleklassen

Finspångs kommun
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Obligatorisk förskoleklass
Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen
2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de
fyller sex år.1 Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår. Det
är huvudmannen som avgör hur dessa timmar ska fördelas över läsåret. Det finns ingen regel
som säger hur många dagar i veckan en elev ska gå i förskoleklass. Men den obligatoriska
verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och sex timmar per dag. Det är viktigt att
strukturera utbildningen så att eleverna har tillräckliga möjligheter till vila och lek, utifrån
deras ålder och utvecklingsbehov. Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten när
verksamheten i förskoleklass organiseras.2 Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker
och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga
skolmåltider.

Barn som man tror senare kommer att gå i
grundsärskolan eller specialskolan
Barn som har en utvecklingsstörning kan gå i grundsärskolan. Innan ett barn kan börja i
grundsärskolan måste hemkommunen (den kommunen där barnet bor) göra en noggrann
utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen
består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. I grundsärskolan
finns ingen förskoleklass. Många barn som ska gå i grundsärskolan kan först gå i en
förskoleklass som hör till en grundskola, sameskola eller specialskola.
Hemkommunen kan göra bedömningen att en sexåring som tillhör grundsärskolans målgrupp
har särskilda skäl för att få skolplikten uppskjuten ett år. Då krävs att hemkommunen först tar
beslut om uppskjuten skolplikt, därefter kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja
förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundsärskolan vid 7 års ålder. I
dessa fall fattar hemkommunen beslut efter begäran av vårdnadshavaren. Barnet kan även få
tidigare skolstart, det vill säga hoppa över förskoleklass och börja årskurs 1 i grundsärskolan
vid 6 års ålder. 3

Finspångs kommun
Sedan hösttermin 2018 har förskoleklassens tider i Finspångs kommun varit mellan kl. 8.00
till ca 11.30. Olika sluttider har förekommit med anledning av lösning för lunch och
skolskjuts.
1

Skollagen 2010:800 Förskoleklassen och grundskolan
4 § Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen.
2
Kapitlet 17 § och 9 kapitlet 7 § skollagen.
3
7 kapitlet 10 § och 7 kapitlet 4 och 11 a - b §§ skollagen.
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Under innevarande läsår har Finspångs kommun 253 elever inskrivna i förskoleklassen, 205
av dessa är inskrivna på fritidshemmet, ca 58 elever är i behov av skolskjuts.
De barn som har haft rätt till skolskjuts enligt Finspångs kommuns riktlinjer direkt efter
förskoleklassen (kl.11.30) har erbjudits kostnadsfri fritidsverksamhet fram till ca kl. 13.20 då
första skolskjutsen körts. Detta med anledning av att det inte finns logistikmöjligheter för
transportenheten samt att det skulle bli för kostsamt att köra enstaka elever vid olika
tidpunkter. (Bilaga 1) Ett annat bekymmer är att mattransporter går samma tider vilket gör det
inte möjligt att utnyttja fordon och chaufförer. Transportenheten skulle behöva utöka sin
verksamhet, och detta skulle innebära dyrare kostnader för sektor utbildning.
Antalet elever som är inskrivna på grund av behov eller skolskjuts kan inte redovisas.

Förvaltningen förslag
Förvaltningens förslag är att utöka förskoleklassens tider från 3 timmar till ungefär fem
timmar om dagen. Det ska finnas flexibilitet för tiden med hänsyn till skolornas lösningar för
skolskjuts och måltider. Syftet är att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten
mellan skolorna. Skolformen är obligatoriskt och samtliga barn i Finspångs kommun får
möjlighet att på ett likvärdigt sätt delta. Istället för fritidshemsverksamhet kommer
förskoleverksamhet att erbjudas resterande två timmar.

Kostnader
Att utöka förskoleklassens tider kommer inte innebära några markanta kostnadsökningar för
sektor utbildning. Oavsett beslut gällande förskoleklassen omfattning, kommer
måltidskostnaderna att vara det samma då eleverna ska erbjudas skolmåltid.
Enligt tidigare års statistik är det ungefär 16 % av eleverna som har rätt till skolskjuts. Dessa
elever har fått avgiftsfri fritidshemsverksamhet fram till att första skolskjutsen körts4.
Eleverna som inte är i behov av fritidsverksamhet efter skoltiden men i och med det nya
förslaget kommer att ingå i verksamheten är jämt fördelade på Finspångs kommuns
grundskolor. Då fördelningen är jämn kommer det inte drabba enskilda skolors ekonomi.

4

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas.
Lag (2017:1115).
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Kommunstyrelsen

Avslutande av detaljplaneuppdrag för fastigheten
Hårstorp 1:53 (Räddningstjänsten)
Sammanfattning
Samhällsplaneringsenheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2015-02-02
(Dnr.2014.0805.214, KS § 44) att ta fram en detaljplan för en ny utfart för
räddningstjänsten ut mot riksväg 51.
Samrådhandlingar togs fram under 2015, men beslut om samråd har inte fattats av
kommunstyrelsen.
I nuläget bedöms en ny utfart mot riksväg 51 inte aktuell, men en ny utfart kan
komma att beaktas i den framtida utvecklingen av området vid ett genomförande av
kommunens nya översiktsplan (ÖP2020) som bedöms antas under år 2020.
Nuvarande detaljplaneärende föreslås utifrån ovanstående att avslutas.

Förslag till beslut
1. Att detaljplaneuppdraget för fastigheten Hårstorp 1:53 (dnr.
KS.2019.0174) avslutas.

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

Samråd om upphävande för del av byggnadsplan D97 (del
av Vistinge 6:4)
Sammanfattning
Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2 + 1 väg med mitträcke och ny cykelväg. I
Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektivtrafiken.
Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen och
den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt sedan tidigare
och den nya vägen har anlagts på mark som enligt byggnadsplan D97 är planlagd
som allmän plats park.
När Trafikverket tog fram arbetsplanen för åtgärderna på riksväg 51 tillfrågades
bygg-och miljönämnden i frågan om lämpligheten att anlägga ny väg över
parkmarken till den nya omstigningsplatsen. Nämnden beslutade 2010-10-05
(BMN§ 321, dnr 10.0279) att åtgärden anses vara en mindre avvikelse från
detaljplanen.
Trafikverket har hos Lantmäteriet ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning
för den nya enskilda vägen för att de berörda fastigheterna ska säkras anslutning till
riksväg 51. Lantmäteriet kan inte bilda en gemensamhetsanläggning för mark som i
gällande detaljplan har ändamålet allmän plats park. För att trygga fastighetsägarnas
anslutning till allmän väg krävs att del av gällande byggnadsplan D97 upphävs.
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2018 Samhällsplaneringsenheten i uppdrag att
upphäva berörd del av byggnadsplan D97 som den nya enskilda vägen strider mot.
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.
Beslut om antagande
En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får
uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen bedömer att denna
detaljplan uppfyller de båda kraven som ställs för att kunna delegera
antagandebeslutet till kommunstyrelsen.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för upphävande av del av
byggnadsplan D97 på del av fastigheten Vistinge 6:4 för genomförande
av samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen.
2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter
inkomna synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen ge
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av
planförslaget för del av fastigheten Vistinge 6:4.
3. Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet om att anta
upphävande av del av byggnadsplan D97 för del av fastigheten Vistinge
6:4 till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.

Bilagor
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Behovsbedömning MKB
Fastighetsförteckning
Expediering
Beslut ska meddelas:
Sektor Samhällsbyggnad
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Upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av
Vistinge 6:4), Finspångs kommun
Planbeskrivning

Dnr KS.2016.0860
Datum 2019-02-26
Samrådshandling
Antagen 20XX-XX-XX
Laga kraft 20XX-XX-XX
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Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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Sammanfattning
Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2 + 1 väg med mitträcke och ny
cykelväg. I Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektivtrafiken.
Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen
och den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt
sedan tidigare och den nya vägen har anlagts på mark som enligt byggnadsplan D 97 är planlagd som allmän plats park.
När Trafikverket tog fram arbetsplanen för åtgärderna på riksväg 51 tillfrågades bygg-och miljönämnden i frågan om lämpligheten att anlägga ny väg
över parkmarken till den nya omstigningsplatsen. Nämnden beslutade 201010-05 (BMN§ 321, dnr 10.0279) att åtgärden anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen.
Trafikverket har hos Lantmäteriet ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning för den nya enskilda vägen för att de berörda fastigheterna ska säkras anslutning till riksväg 51. Lantmäteriet kan inte bilda en gemensamhetsanläggning för mark som i gällande detaljplan har ändamålet allmän plats
park. För att trygga fastighetsägarnas anslutning till allmän väg krävs att del
av gällande byggnadsplan D 97 upphävs.
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2018 Samhällsplaneringsenheten i
uppdrag att upphäva berörd del av byggnadsplan D97 som den nya enskilda
vägen strider mot.
Plan- och bygglagen
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS
2010:900) enligt dess lydelse efter 1 januari 2015.
Förfarande
Upphävandet av del av detaljplanen tas fram med standardförfarande.
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Handlingar
Till planen hör följande handlingar:



Plankarta i skala 1:2000



Planbeskrivning- och genomförandebeskrivning



Behovsbedömning



Fastighetsförteckning

Planens syfte och huvuddrag
I samband med trafikverkets ombyggnad av väg riksväg 51 byggdes den enskilda
vägen på mark som i gällande detaljplan utgör ändamålet allmän plats park varför del av byggnadsplan D 97 ska upphävas. Syftet med att upphäva del av
byggnadsplan D 97 är att säkerställa att befintlig enskild väg inte ska strida mot
gällande detaljplan.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande riksintressen och
miljökvalitetsnormer.
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, utanför sammanhållen bebyggelse, byggnader högre än
20 m. Inom planområdet bedöms bebyggelsen inte bli så hög att
försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt.
Riksintresse för kommunikation
Planområdet gränsar till riksväg 51 som är av riksintresse för
kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Riksväg 51 utgör förbindelse
mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional
betydelse. Väg 51 sträcker sig mellan Norrköping och Örebro och är en
viktig förbindelse mellan dessa städer. Detaljplanen bedöms inte påverka
riksintresset negativt.

3
103

UPPHÄV ANDE

FÖR

DEL AV BYGGNADSPLAN D97 (DEL AV
VISTINGE 6:4), FINSP ÅNGS KOMMUN

Riksintresse för Yrkesfiske
Planområdet avgränsas i söder av Glans norra del och möter planområdet
vid Ysundaviken. Glan är klassad som riksintresse för yrkesfiske enligt 3
kap 5 § miljöbalkens. Planen bedöms inte ha en negativ påverkan på riksintresse för yrkesfisket i Glan.

Miljökvalitetsnormer
Planändringen bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget mellan riksväg 51 och sjön Glans nordöstra strand
vid Ysundaviken och omfattar del av fastigheten Vistinge 6:4.

Översiktskarta över den del av byggnadsplan D 97 som ska upphävas.

Planområdet är cirka 4500 m2.
Marken inom planområdet är i privat ägo.

4
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges
Finspångs tätort samt stråket mellan Finspång och Norrköping längs med
riksväg 51 som utbyggnadsområden för sammanhållen bebyggelse med
främst bostäder. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan
för Finspångs kommun.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Gällande byggnadsplan i området som visar området av upphävande av detaljplan.

För planområdet gäller idag byggnadsplan D 97 antagen den 12 december
1965. Allmän plats park norr om fastigheterna Vistinge 6:15 och 6:16 längs
med riksväg 51. Del av gällande detaljplan upphävs för att trygga anslutning
till allmän väg för fastigheterna i Notbokullen.
Miljöbedömning
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan. Upphävandet är endast av
administrativ art.
Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § PBL behöver därför
inte upprättas för aktuell detaljplan.
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskyddat område.
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Kommunala beslut
Den 27 augusti 2018 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbete för aktuellt område (Ks § 274, dnr.
2016.0860).
Planförslaget bedöms inte strida mot kommunala riktlinjer eller styrdokument.

Planförslag och konsekvenser
Gator och trafik
Den nya enskilda vägen är idag både in- och utfart för fritidshusbebyggelsen
till riksväg 51.Den enskilda vägen överlappar således del av gällande byggnadsplanen D 97, varvid berörd del av D 97 föreslås upphävas.
Natur och kultur
Inom planområdet finns inga naturvärden upptagna i det kommunala naturvårdsprogrammet.
Inom området finns inga kända fornlämningar.
Störningar och riskfrågor
Förorenad mark

Inom planområdet finns ingen uppgift om förorenad mark.
Risk och säkerhet

Ingen negativ påverkan gällande risk och säkerhet förväntas.
Risk för översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde 2014 en översvämningskartering för Motala Ström som bland annat redovisar översvämningsrisker i Glan. 100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till förväntade flöden år 2098.
Nedanstående kartutdrag redovisar hur aktuellt planområde påverkas av
översvämningar i ett 100- och 200-årsflöde samt högsta beräknat flöde för
Motala Ström.
Den delen av planområdet som ska upphävas längs med riksväg 51 som utgör den nya enskilda vägen bedöms inte ligga inom område med risk för
översvämning.
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Översvämningskartering 100-årsflöde Motalaström. MSB 2014.

Översvämningskartering 200-årsflöde Motala ström. MSB 2014.

Översvämningskartering beräknat högst flöde Motala ström. MSB 2014.
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Teknisk försörjning
Dagvatten

Dagvatten från vägar och andra hårdgjorda ytor inom planområdet avrinner
direkt till intilliggande genomsläpplig mark eller grävda diken med genomsläpplig botten.

Genomförande av detaljplanen
Administrativa frågor
Upphävande har ingen genomförandetid, utan verkställs vid det datum beslutet vinner laga kraft.
Organisatoriska frågor
Upphävandet handläggs med standardförfarande. Efter granskning upprättas
ett granskningsutlåtande där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.
Tidplan

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
Planuppdrag

Augusti 2018

KS beslut om samråd

Mars 2019

Samråd om detaljplan

Mars-April 2019

KS beslut om granskning

Maj 2019

Granskning av detaljplan

Juni 2019

KS beslut om antagande

Augusti 2019

Detaljplan laga kraft *

September 2019

Avtal, ekonomiska- och fastighetsrättsliga frågor
Upphävandet av del av detaljplanen kräver inga fastighetsbildningsåtgärder.
Efter att planändringen vinner laga kraft kommer det område som avses
upphävas att vara planlöst. Fastigheten som berörs av upphävandet är i
privat ägo.
Förändringar av det enskilda vägnätet hanteras via ersättningsförhandlingar
samt av lantmäterimyndigheten när väghållningsmyndigheten söker
förrättning enligt anläggningslagen.

8
108

UPPHÄV ANDE

FÖR

DEL AV BYGGNADSPLAN D97 (DEL AV
VISTINGE 6:4), FINSP ÅNGS KOMMUN

Gemensamhetsanläggningar

Den nya enskilda vägen söder om riksväg 51 ska utgöra gemensamhetsanläggning för att säkerställa in- och utfart till fastigheterna Vistinge 6:7-6:19.
Ekonomiska frågor
Upphävande av byggnadsplanen bekostas av Trafikverket.

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Datum: 2019-02-27
Dnr.: KS.2016.0860

1 (2)

BEHOVSBEDÖMNING

UPPHÄVANDE FÖR DEL AV BYGGNADSPLAN D97 (DEL AV VISTINGE
6:4), FINSPÅNGS KOMMUN

Beskrivning
Typ av plan:

Upphävande för del av byggnadsplan d97 (del av vistinge
6:4), finspångs kommun

Beskriv befintliga förhållanden:

I samband med trafikverkets ombyggnad av väg riksväg 51
byggdes den enskilda vägen på mark som i gällande byggnadsplan utgör ändamålet allmän plats park varför del av
byggnadsplan D 97 ska upphävas.

Beskriv planförslaget:

Syftet med att upphäva del av byggnadsplan D 97 är att säkerställa att befintlig enskild väg inte ska strida mot gällande
byggnadsplan.

Medverkande tjänstemän:

Mustafa Mohamed, planarkitekt

Behovsbedömning

Ja/ Nej

Påverkas landskapsbilden

N

Påverkas skyddsvärda miljöer?

N

Finns risk för allvarliga olyckor?

N

Finns risk för ohälsa?

N

Finns mellankommunala intressen?

N

Påverkas hushållningen med
naturresurser?

N

Berörs riksintressen?

N

Beskrivning

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

N

Överskrids fastlagda miljökvalitetsnormer?

N

Om ovanstående frågor besvaras nekande bedöms ingen betydande miljöpåverkan uppstå på
grund av planförslaget och ytterligare miljöbedömning behövs ej, därför behöver heller ingen
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Ett ställningstagande från Länsstyrelsen efterfrågas inför
fortsatt arbete.
Slutsatser om utredningsbehov
Samlad bedömning

Upphävandet är endast av administrativ art och bedöms inte
medföra en betydande miljöpåverkan.

Datum:

2019-02-27

Namnunderskrift:

Marika Östemar Planarkitekt

111

Dnr KS.2016.0860
Fastighetsförteckning
Datum 2019-02-27

1 (2)

Upphävande för del av byggnadsplan d97 (del
av Vistinge 6:4), Finspångs kommun
Finspångs kommun, Östergötlands län
FASTIGHETSFÖRTECKNING

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
VISTINGE 6:4
Kerstin Rogestam
Vistinge Gård 1 A
61291 FINSPÅNG

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
VISTINGE 6:7
Björn Erik Andersson
Kompanigatan 19
60209 NORRKÖPING
VISTINGE 6:7

Christina Landström
Kompanigatan 19
60209 NORRKÖPING

VISTINGE 6:8

Ulla Hallberg
Vistinge Ysundaviken 109
61291 FINSPÅNG

VISTINGE 6:9

Inga Lindgren
Slåttergatan 54 Lgh 1001
60212 NORRKÖPING

VISTINGE 6:9

Ragnar Lindgren
Slåttergatan 54 Lgh 1001
60212 NORRKÖPING

VISTINGE 6:10

Alvar Berno Gustafsson
Knäppingsborgsgatan 14 Lgh 1202
60226 NORRKÖPING

VISTINGE 6:11

Gunnel Wegelius Vujovic
Odaltorg 3 Lgh 1103
60243 NORRKÖPING

VISTINGE 6:13

Klas Gustafsson
Vistinge Ysundaviken 106
61291 FINSPÅNG

VISTINGE 6:13

Ulrika Karlsson
Vistinge Ysundaviken 106

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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61291 FINSPÅNG
VISTINGE 6:14

Eilert Ingvar Harrysson
Vistinge Ysundaviken 104
61291 FINSPÅNG

VISTINGE 6:14

Siv Anna Cecilia Harrysson
Vistinge Ysundaviken 104
61291 FINSPÅNG

VISTINGE 6:15

Lennart Andersson
Balders Hage 28
61071 VAGNHÄRAD

VISTINGE 6:16

Lennart Andersson
Balders Hage 28
61071 VAGNHÄRAD

VISTINGE 6:19

Jonas Wahlberg
Vistinge Ysundaviken 111
61291 FINSPÅNG

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Officialservitut väg
Förmån: Vistinge 6:8, Vistinge 6:19
05-FIN-1726.1
Last. Vistinge 6:4

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Markerad del av byggnadsplan för del av
Vistinge 6:4 med tillhörande bestämmelser
föreslås upphävas.
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Kommunstyrelsen

Godkännande av planprogram Vistinge By, fastigheten
Vistinge 6:4
Sammanfattning
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.
Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa
förutsättningar för att växa. Planprogram och detaljplaner för både nya och
befintliga områden behöver upprättas för att möjliggöra nya etableringar och
exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter.
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för att utveckla Vistinge by.
Utvecklingen är i linje med kommunens översiktsplan där Vistinge ingår i
beteckningarna ”Utvecklingsområden – Stråket Finspång – Norrköping” och
”Bysatsningar inom utvecklingsområdena” vid Vistingeby/Melby. I huvudsak
berörs fastigheten Vistinge 6:4. Programförslaget innebär cirka 350 tillkommande
hushåll inom programområdet vid full utbyggnad. Hushållen kan komma att utgöras
av villor, radhus, lägenheter m.m.
Ett antal delområden föreslås i området enligt programförslaget. Programmet
föreslår bostäder bl.a. i östra delen av Vistinge 6:4, såväl norr som söder om
Bondesättersvägen. Bostäder föreslås även i anslutning till befintlig bebyggelse, både
öster och väster om Rejmyrevägen, i områdets centrala delar samt sydvästra del.
Möjligheterna att ansluta sig till vatten- och avloppssystem är idag begränsad. Inget
kommunalt vatten eller avloppssystem till området finns idag. Denna fråga behöver
särskilt utredas i fortsatt arbete.
Dessutom förs resonemang kring iläggningsplats för Räddningstjänstens ändamål
vid Ysundaviken/Glan samt eventuella bryggplatser och om möjligt badplats.
Planprogrammet har varit ut på samråd. Förvaltningen bedömer att
planprogrammet kan ligga till underlag för kommande planläggning.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna planprogrammet för fastigheten Vistinge by, fastigheten
Vistinge 6:4 m.fl.
2. Att förvaltningen får ett detaljplaneuppdrag för aktuell del av fastigheten
Vistinge 6:4 m fl, med planprogrammet som utgångspunkt.
3. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd av upprättat
detaljplaneförslag.
Bilagor
Planprogram för Vistinge By, fastigheten Vistinge 6:4 m fl
Plankarta
Illustrationskarta
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
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Planprogram för Vistinge,
(Vistinge 6:4 m.fl)
Finspångs kommun

51

Antagandehandling
2019-03-07
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SAMMANFATTNING
Programmets syfte är att utreda möjligheterna att utveckla Vistinge i Finspångs kommun.
Utvecklingen är i linje med kommunens gällande översiktsplan, där Vistinge ingår i
beteckningarna ”Utvecklingsområden – Stråket Finspång – Norrköping” och ”Bysatsningar
inom utvecklingsområdena” vid Vistinge/Melby. I huvudsak berörs fastigheten Vistinge 6:4.
I Vistinge finns knappt 10 bostadshus. Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerad kring
Rejmyrevägen. I sydvästra delen, i Notbokullen vid Glan, ligger ett tiotal bostadshus. Strax
norr om programområdet, i Lämmenäs, finns ett 30-tal bostadstomter. I Melby, något sydost
om programområdet, har planläggning skett för ca 35 tomter. Ny planläggning för ytterligare
bostäder pågår i Melby.
Programförslaget innebär ca 350 tillkommande hushåll inom programområdet vid full
utbyggnad. Hushållen kan komma att utgöras av villor, radhus, lägenheter mm.
Ett antal delområden föreslås i området enligt programförslaget. Programmet föreslår bostäder
bl a i östra delen av Vistinge 6:4, såväl norr som söder om Bondesättersvägen. Bostäder
föreslås även i anslutning till befintlig bebyggelse, både öster och väster om Rejmyrevägen, i
områdets centrala samt sydvästra del.
Vid en utveckling av boende i större skala som föreslås i programmet torde frågan om
barnomsorg aktualiseras.
Programmet tar även upp frågan om eventuell möjlighet till viss kommersiell service mm i
närheten av riksväg 51.
Diskussion förs likaså angående eventuella fritidsverksamheter, såsom hästverksamhet och
motionsspår.
Ett mindre område som kan utgöra ställplats för husbilar bör utredas i fortsatt arbete.
Dessutom förs resonemang kring iläggningsplats för räddningstjänstens ändamål vid
Ysundaviken/Glan, samt eventuella bryggplatser och om möjligt badplats.
Möjligheterna att ansluta sig till vatten- och avloppssystem är idag begränsad. Inget
kommunalt avloppssystem finns till området idag. Denna fråga behöver särskilt utredas i
fortsatt arbete.
Programförslaget innebär att befintligt övergripande trafiksystem, med riksvägen,
Rejmyrevägen samt Bondesättersvägen används. Enstaka ny anslutning till Rejmyrevägen
föreslås. Det behöver utredas i fortsatt arbete om åtgärder behövs vid korsningsavsnittet
Rejmyrevägen/riksväg 51. Vidare behöver ett flertal lokalgator anläggas inom området. En
studie av behovet för separata gång- och cykelvägar behöver utredas.
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Trafiksystem bör studeras i fortsatt arbete för att minimera störningar för omkringliggande
befintliga bostäder, liksom för ny bebyggelse. En sänkning av hastighetsbegränsningen på
Rejmyrevägen förordas i programmet, vilket är positivt ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt som
bullersynpunkt.
På riksväg 51 transporteras en större mängd trafik och trafiken längs vägen alstrar buller.
Denna aspekt behöver studeras ytterligare i efterföljande detaljplanearbete. Riksvägen utgör
rekommenderad farligt godsled, vilket särskilt behöver uppmärksammas i fortsatt arbete.
Ingen påverkan bedöms ske på de riksintressen som berörs av programförslaget.
Utbyggnad av Vistinge enligt programförslaget bedöms ta rimlig hänsyn till de särskilda naturoch kulturvärden som finns inom/i anslutning till programområdet.
Förslaget innebär vidare att avstånd på 100 m till strandskyddsområde i stort upprätthålls.
Dock görs vissa intrång inom strandskyddsområde. Strandskyddsfrågan behöver särskilt
studeras under planprocessen.
Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en betydande påverkan på miljön. Men för
efterföljande detaljplanearbete behöver särskilda behovsbedömningar göras. Ny kunskap kan
tillkomma som gör att ställningstagandet kan revideras i senare skede.
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INLEDNING
HANDLINGAR
Till planprogrammet hör följande handlingar:
▪ Planbeskrivning (denna handling)
▪ Plankarta (bilaga)
▪ Illustrationskarta (exempel på utformning) (bilaga)
▪ Behovsbedömning (bilaga)
▪ Samrådsredogörelse

PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE
Bakgrund
Vistinge finns med i kommunens översiktsplan som ett möjligt utvecklingsområde. Markägare
har initierat önskemål om att pröva om det är möjligt att använda området för i huvudsak
bostadsbebyggelse.
Kommunen vill genom detta program översiktligt pröva möjligheten genom att beskriva idéer
och på så sätt tidigt i processen få in synpunkter från berörda sakägare, förvaltningar och
myndigheter. Genom programsamrådet ges berörda möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt
skede innan eventuellt beslut om detaljplan sker.
Syfte
Programmets syfte är att belysa aktuella och framtida viktiga planeringsfrågor för att skapa
möjligheter att utveckla Vistinge som bostadsområde mm i Finspångs kommun.
Ett program innehåller en beskrivning av rådande förutsättningar samt ett övergripande förslag
till förändring och medförande konsekvenser. Programmet kan ses som ett ”uppslagsverk” att
tillgå för att enklare och snabbare kunna upprätta detaljplaner.
Varför vill kommunen utveckla Vistinge?
För Finspångs kommun är det av stor vikt att kunna erbjuda nya attraktiva lägen för bostäder så
att kommunen kan utvecklas och växa. Samtidigt som det är viktigt för kommunen att bevara
och utveckla natur-, kultur och rekreationsvärden för både invånare och besökare.

PLANPROCESS OCH TIDSPLAN

När kommunen väljer att göra ett program gäller samma regler för samråd som när ett
detaljplaneförslag tas fram. För samråd är det tillräckligt att kommunen ger tillfälle till samråd.
Detta program är ett första steg innan beslut tas om fortsatt arbete med mer detaljerade förslag.
Det är här vi är nu. Programmet avses ligga till grund för beslut om en detaljplaneläggning
enligt bestämmelserna i PBL.
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Programprocess

Programsamråd/remiss/utställning

Samrådsred.

Beslut

Detaljplan

Genomförande

Programprocessen
För att få in synpunkter, klarläggande och möjligheter inleds programprocessen med ett
programsamråd med myndigheter, organisationer och berörda sakägare. Efter att programmet
har varit ute på samråd och samrådsmöte med sakägare m.fl har genomförts, skall kommunen
sammanställa alla skriftliga synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Kommunens
politiker skall med hjälp av bl.a samrådsredogörelsen ta ställning till planeringsstrategin för
hela eller delar av programområdet.
Programsamråd hölls mellan 1 juni och 31 augusti 2018 och därefter bereds programmet inför
beslut i politisk instans om planeringsstrategin för Vistinge. Programmet beräknas antas under
våren 2019. Samrådsmöte hölls den 21 augusti 2018 i Kommunhuset i Finspång.
I samband med arbetet med kommunens gällande översiktsplan har även samråd skett med
allmänheten kring planeringsfrågor i området. Allmänheten har då givits möjlighet att även då
inkomma med synpunkter.
Detaljplaneprocessen
Efter beslut i politisk instans i kommunen kan detaljplaneläggning påbörjas med programmet
som underlag.
En detaljplan beskriver mer ingående vad som är tillåtet i en framtida utveckling av området.
Myndigheter, organisationer och berörda sakägare m.fl. har under detaljplaneskedet rätt att
lämna synpunkter ytterligare två gånger, vid ett detaljplanesamråd och slutligen vid
utställning/granskningstillfälle.

PLANDATA
Lägesbestämning och areal

Programområdet ligger i Vistinge, ca 7 km sydost om Finspång.
Programområdet som är ca 200 ha stort (inklusive vattenområdet). Se kartan nedan.
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Aktuellt programområde inom rödstreckad linje.

Markägarförhållanden

Programområdet innefattar ett flertal fastigheter. De fastigheter som ingår är Vistinge 6:4 (del
av), 6:6, 6:12, 6:17, 6:18, 6:20, 6:21 samt del av 6:24. Samtliga fastigheter är i privat ägo. Den
största fastigheten Vistinge 6:4 omfattar i huvudsak oexploaterade ytor.
Även samfällighet s:2(2) för Rejmyrevägen (utom korsningsavsnittet vid riksväg 51) inklusive
rest av gamla riksvägen, liksom samfällighet s:2(1), väg mellan Notbokullen och
omstigningsplats ingår. Bondesättersvägen utgör vägsamfällighet (Vistinge VSF).
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Utdrag ur gällande översiktsplan. Vistinge programområde inom svart ring.
Gällande översiktsplan (ÖP) för Finspångs kommun – ”Framtiden finns i Finspång” – antogs
2011-11-23 av kommunfullmäktige.
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I översiktsplanen ingår Vistinge i beteckningarna ”Utvecklingsområden – Stråket Finspång –
Norrköping” och ”Bysatsningar inom utvecklingsområdena” vid Vistinge/Melby.
Vidare redovisas följande i ÖP: ”Stråket mellan Finspång och Norrköping är utpekat som ett
viktigt utbyggnadsområde för både boende och verksamheter. Exploateringar i området bör ske
i anslutning till befintliga byar för att förhindra att stråket mellan städerna blir ett glest,
utdraget stadslandskap. Därmed kan även antalet påfarter på riksväg 51 begränsas vilket är
eftersträvansvärt för att upprätthålla dagens vägstandard och skapa en säker trafikmiljö. De
byar och samhällen längs stråket som bäst lämpar sig för framtida exploatering är Kolstad,
Ysunda, Melby och Vistinge”.

Utdrag ur översiktsplanen. Vistinge, inom svart ring, ligger inom område med bebyggelsetryck
(sträckan mellan Finspångs tätort och gränsen till Norrköpings kommun).

Detaljplaner, byggnadsplaner

Programområdet är sedan tidigare i huvudsak inte detaljplanelagt. En detaljplan gäller för
Notbokullen i sydvästra delen utanför programområdet. Detaljplanen fastställdes 14 juni 1966.
Planen är bl a för 10 bostadstomter.
En detaljplan/byggnadsplan för ca 30 bostadstomter finns i Lämmenäs strax nordost om
programområdet. Planen vann laga kraft 22 juli 1966.
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En detaljplan för bl a ca 35 villatomter finns för Melby, strax sydost om programområdet.
Planen vann laga kraft 2012-03-29. En sträcka (ca 200 m) av planlagd lokalgata i nämnda plan
ingår i aktuellt programområde. Ny planläggning för ytterligare bostäder (ca 100 bostäder)
pågår i Melby. Planen har varit på samråd.

Riksintressen

Programområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken.
Riksintresset som omfattas är; ”Influensområde luftrum” (Malmslätt flygfält). Riksintresset
”Stoppområde höga objekt flygfält” (Malmslätt flygfält) angränsar till programområdet (mellan
riksväg 51 och Ysundaviken). Inom nämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt.
Genom programområdet passerar riksväg 51 (Rv 51), vilken leder mellan bl a Norrköping och
Finspång. Vägen är av riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken.
Glan utgör riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kapitlet miljöbalken.
Natura 2000, habitatdirektivet
Natura 2000, fågeldirektivet
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintresse naturvård
Riksintresse yrkesfisket
Riksintresse kommunikationer, väg
Stoppområde höga objekt flygfält
Influensområde luftrum

Riksintressen i och omkring programområdet. Programområdet inom svart ring. Karta hämtad
på Länsstyrelsens webbsida ”Östgötakartan” (http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/).
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Strandskydd

Utmed Glan/Ysundaviken, Vistingebäcken och ett par mindre vattendrag i angränsning till
programområdet råder strandskydd 100 meter från strandlinjen.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor på land och i vattnet för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar
normalt land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen.
I princip får inga byggnader eller anläggningar uppföras inom strandskyddsområdet, med
undantag för anläggningar för jordbruk, fiske eller skogsbruk.
För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får
man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §.
Sex särskilda skäl finns för dispens:
-

Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning.
Området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg.
Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten.
Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Övriga förordnanden, beslut mm

Bl a berörs följande förordnanden, beslut mm:
Vistingebäcken är av klass 2 enligt naturvårdsprogrammet. Vistingebäcken är även ett
naturvärdesobjekt i vatten, ett s k BIS-objekt (biotop i sötvattenmiljö), med höga värden vad
gäller fiskfauna, kräftart, fågelplats mm.
Ett par hagmarker inom programområdet är av klass 3 enligt naturvårdsprogrammet.
Hagmarken väster om Rejmyrevägen utgör även ängs- och betesmarker enligt Länsstyrelsens
inventering.
Ett objekt, en ekdominerad rasbrant, i sydöstra delen av programområdet är av klass 2 enligt
naturvårdsprogrammet. Större delen av området utgör även nyckelbiotop enligt
Skogsstyrelsens inventering.
Ett par gamla ekar, nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens inventering, finns inom en av ovan
hagmarker, strax väster om Rejmyrevägen.
Vidare finns biotopskyddade objekt (enligt Miljöbalken 7 kap 11 §) inom programområdet, bl
åkerholmar och diken. Eventuell påverkan på objekten kräver dispens från Länsstyrelsen.
Något norr om programområdet finns Lämmenäs vattenskyddsområde.
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Glan/Ysundaviken är regionalt viktig dricksvattenresurs. Ca 400 m söder om aktuell fastighet i
Vistinge finns vattenskyddsområde kring sjön.
Markavvattningsföretag finns på angränsande fastighet, strax sydost om programområdet.
Det finns 6 st registrerade fornlämningar inom programområdet.
Rv 51 är rekommenderad primärled för farligt gods.

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

För att bedöma behovet av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens regler
har en särskild behovsbedömning gjorts av programförslaget. Denna är bilagd
planprogrammet. Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en betydande påverkan på
miljön.
I efterföljande detaljplanearbete behöver särskild behovsbedömning göras. Ny kunskap kan
tillkomma som göra att ställningstagandet kan revideras i senare skede.

NATUR
Naturmiljö

Inom programområdet finns några olika miljöer med naturvärden, t ex hagmarker, bäck, ekar
(nyckelbiotoper). Vissa är utpekade i kommunens naturvårdsprogram, vissa är med i
Länsstyrelsens respektive Skogsstyrelsens inventeringar. Se nedan bild.
Inom eller i närheten av programområdet finns inget riksintresse för natur eller Natura 2000område, ej heller något naturreservat.
Vistingebäcken
Vistingebäcken (bäcken inklusive gölen i området) är av klass 2 i kommunens
naturvårdsprogram. Bäcken är samtidigt ett ”naturvärdesobjekt i vatten” enligt Länsstyrelsens
inventering samt s k ”BIS-objekt” - biotop i sötvattenmiljö.
Bäcken är en viktig miljö för en rad växter, insekter och fiskar. Tidigare har vattendraget
erhållit högsta klass i en bäckinventering.
I Länsstyrelsens beskrivning av naturvärdesobjekt i vatten redovisas bl a följande:
Vid karteringen dominerades vattenvegetationen av övervattensväxter. Starr, bredkaveldun,
bladvass, topplösa, sjöfräken och gul näckros var vanligast, men även vattenpest, skogssäv,
rörflen, kalmus, jättegröe och andmat hörde ställvis till de dominerade arterna.
Bäcken hyser en relativt artrik fiskfauna med förekomst av åtminstone stensimpa, gädda, lake,
mört och bäcknejonöga. Arterna fångades vid ett elfiske 1991 vid Vistinge i bäckens nedre del
(Göthberg 1995). Vid karteringen observerades signalkräfta. Lokalt boende berättar att gädda
går upp från Glan och leker i bäckens nedre delar.
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Bäcken är en av länets viktigare häckningslokaler för strömstare. Vattendraget nyttjas
dessutom som rast- och övervintringslokal. Forsärla häckar sporadiskt (Vuorinen 2007).
Vidare är Vistingebäcken utpekad i VISS (Vatteninformationssystem i Sverige). Bäcken anges
ha ”måttlig ekologisk status”.
Naturvårdsprogram, naturvärde klass 1-4

Naturvårdsobjekt i vatten/BIS-objekt
Nyckelbiotop
Ängs- och betesmarkinventering

Klassade och utpekade naturvärden. Karta hämtad på Länsstyrelsens webbsida
”Östgötakartan” (http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/).
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Hagmarker av klass 3, naturvårdsprogrammet (”Vistinge”)
Inom programområdet finns ett par hagmarker som båda är av klass 3 i kommunens
naturvårdsprogram. De är väster respektive öster om Rejmyrevägen.
Direkt väster om Rejmyrevägen, något norr om befintlig bebyggelse i Vistinge, redovisas bl a
följande i naturvårdsprogrammet för hagmarken:
Vid Vistinge ligger en hästbetad hagmark i sluttningen väster om Rejmyrevägen. Hagen ligger
delvis på äldre åkermark och är till större delen öppen, men mindre delar är trädbevuxna. I
brynet i norr står två gamla ekar, varav den ena mer än metergrov. Ytterligare ett par ganska
gamla ekar står i sluttningen. Ekarna är klassade som nyckelbiotop. Hagmarken har en
förhållandevis rik flora av hävdgynnade växter. Typiska arter är ängsvädd, flockfibbla,
prästkrage och lundstarr. Hagmarken behöver betas även i framtiden.
Hagmarken väster om Rejmyrevägen utgör delvis även ”ekområde – värdekärnor” enligt
Länsstyrelsens inventering.
Ca 200 m öster om Rejmyrevägen, och strax söder om Bondesättersvägen, redovisas bl a
följande i naturvårdsprogrammet för hagmarken:
Öster om Rejmyrevägen finns en annan hagmark som är svagt betad av nötkreatur. Den är
bevuxen med bland annat gran, tall och björk och har ett buskskikt av en och nypon. Hagen är
delvis röjd och i vissa delar av gräsmarken ligger röjningsmaterialet kvar. Hagmarken har en
förhållandevis rik flora av hävdgynnade växter. I den östra hagen domineras vegetationen av
rödvenhed, men rödvenäng är också vanlig. Hagmarken behöver betas även i framtiden.
Hagmarken öster om Rejmyrevägen utgör även ”ekområde – värdekärnor” enligt
Länsstyrelsens inventering.
Nyckelbiotop, tillika område av klass 2, naturvårdsprogrammet (”Västra Melby”)
Ett område längst i sydost som dels är på Vistinge 6:4, dels inom Melby 3:3 samt 5:1 (utanför
programområdet) är klassat som nyckelbiotop och innehåller minst tre rödlistade arter knutna
till grova ekar. Här står en del gamla, senvuxna ekar och grova aspar. Ekbeståndet är skyddat
genom ädellövskogsparagraferna i skogsvårdslagen.
Nyckelbiotopen i sydost utgör även ”ekområde – värdekärnor” enligt Länsstyrelsens
inventering.
Ysundaviken
En naturinventering (Naturinventering - Vistingeområdet, Finspångs kommun 2017, Calluna)
gjordes 2017 vid Ysundaviken i Vistingeområdet, för utreda om det är möjligt att anlägga en
småbåtshamn med 40–50 platser. Syftet med inventeringen var att få en överblick, lokalisera
och bedöma värdefulla miljöer samt att inventera och beskriva undervattensmiljön.
Fem områden klassades med angiven metod för naturvärdesinventering varav ett
Område (Vistingebäcken) klassades som klass 2, ”Högt naturvärde”. Fyra områden (övriga
områden vid strandzonen/i vattnet) klassades som klass 4, ”Visst naturvärde”. Se nedan bild.

15 (58)

131

Utsnitt ur utförd naturinventering vid Ysundaviken.
Övrigt
Vidare är Glan/Ysundaviken regionalt viktig dricksvattenresurs. Sjön är försedd med
vattenskyddsområde ca 400 m söder om programområdet. Sjön Glan är utpekad i VISS
(Vatteninformationssystem i Sverige). Sjöns ekologiska status är otillfredsställande.
Inom programområdet finns flera biotopskyddade objekt såsom åkerholmar och diken på
jordbruksmark.
Vidare finns några inmätta träd (enligt Länsstyrelsens inventering).

Mark, vegetation samt rekreation

Stora delar av programområdet består av öppen odlingsmark. Ett antal höjder i området är
beklädda med skogsmark. Marken är relativt kuperad, i synnerhet i skogspartierna.
Marknivåerna i området är i huvudsak på mellan ca 35-70 m ö h. Ett flertal åkerholmar
förekommer inom programområdet, i synnerhet i sydvästra samt sydöstra delarna.
Vistingebäcken är ett större och viktigt vattendrag inom programområdet. Vidare finns ett
genomgående större dike – som periodvis är vattenförande – i anslutning till jordbruksmarken i
öster kring Bondesättersvägen.
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Kring Rejmyrevägen finns några bebyggda tomter, stall, ladugårdar mm. Större delen av
programområdet bedöms inte nämnvärt användas för rekreation då det i huvudsak består av
öppen jordbruksmark.
Glan används som kanotled. Inga utpekade områden för friluftsliv eller rekreation i övrigt
finns.

Geotekniska förhållanden

Torv, tunt eller osammanhängande ytlager

Jordarter. Karta hämtad på SGU:s webbsida (https://apps.sgu.se/kartvisare).
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Enligt SGU:s jordartskarta består odlingsmarken främst av glacial lera, postglacial lera samt
glacial silt. Skogspartierna/höjderna utgörs i stora delar av urberg med enstaka inslag av
morän, postglacial finsand samt isälvssediment. Se ovan bild.

KULTUR
Kulturmiljö och fornlämningar

Registrerade fornlämningar (röda markeringar) i området. Karta hämtad på Länsstyrelsens
webbsida ”Östgötakartan” (http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/)
Inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde finns i kulturmiljöprogram t ex. Utpekad
kulturmiljö på närmsta håll är i Ysunda, ca 400 m väster om Notbokullen.
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6 st registrerade fornlämningar inom fastigheten (varav två är sammanförda lämningar).
Fornlämningarna är stensättningar, stensättningsliknande lämning och bebyggelselämning.
Några har säker position och utbredning.
I södra delen finns de sammanförda lämningarna som har beteckningarna Risinge 165:1 och
Risinge 165:2. Vidare finns fornlämningar med beteckningarna Risinge 163:1 samt Risinge
164:1.
I nordvästra delen av Vistinge 6:4 (mellan Stenkullen och Lämmenäs) finns även ytterligare ett
par fornlämningar, med beteckningarna Risinge 185:1 samt Risinge 12:1.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder

I Vistinge finns knappt 10 bostadshus. Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerad kring
Rejmyrevägen.
Ett tiotal bostadstomter finns även i Notbokullen i sydvästra delen, vid Glan.
I Lämmenäs strax norr om Vistinge finns bostäder. Vidare finns ett planlagt område för
bostadstomter i Melby.

Övrig bebyggelse, verksamheter och service

Några byggnader för hästhållning och annan gårdsverksamhet finns i Vistinge.
Offentlig samt kommersiell service saknas i Vistinge. För skola (grundskola F-6) är
man idag hänvisad till Lotorps skola.
Barnomsorg och skolor i övrigt finns i Finspång, på ca 8-10 km avstånd.
Närmaste dagligvarubutik i kommunen finns i Finspång, men för många boende är det närmare
till butik i Svärtinge och det är relativt nära till handelsutbudet på Ingelsta i Norrköping.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät

Riksväg 51 passerar programområdet. Genom programområdet leder även länsväg
1173/Rejmyrevägen. Staten är väghållare för dessa vägar.
Marken för Rejmyrevägen (utom korsningsavsnittet med riksväg 51) utgör samtidigt
samfällighet. Väster om Rejmyrevägen, ca 100 m norr om riksväg 51, finns en rest av äldre
sträcka av riksvägen (sträckan ingår i samma samfällighet som ovan).
Genom programområdet leder även Bondesättersvägen med enskild väghållare
(vägsamfälligheten Vistinge VSF).
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Dessutom förekommer tillfartsväg till Larstorp från Bondesättersvägen genom Vistinge 6:4.
Hastighetsbegränsningarna för riksväg 51 är 70 km/h förbi planområdet i korsningsavsnittet
med Rejmyrevägen. Ca 200 m öster respektive ca 400 m väster om korsningen övergår skyltad
hastighet till 100 km/h på riksvägen.
Riksväg 51 är 2+1-väg förbi programområdet. Det är vänstersvängfält på Rv 51 från
Finspångshållet mot Rejmyrevägen/Vistinge. Likaså är vägen utrustad med vänstersvängfält
från Norrköpingshållet mot hållplats/pendlarparkering. Dessutom finns ett högersvängfält från
Norrköpingshållet mot Rejmyrevägen/Vistinge.
På länsväg 1173 (Rejmyrevägen) är det 70 km/h i större delen av programområdet, där skyltad
hastighet övergår till 80 km/h i norra delen.
För Bondesättersvägen och övriga grusvägar gäller 70 km/h.
Enligt Trafikverkets websida hade riksvägen 8160 fordon/dygn (varav 790 tunga fordon/dygn),
mätår 2014. Rejmyrevägen hade 1500 fordon/dygn (varav 160 tunga fordon/dygn) enligt
samma källa, mätår 2016.
Övriga vägar har ringa trafik (inga trafikuppgifter finns).

Gång- och cykeltrafik

Kommunen och Trafikverket har för några år sedan anlagt en gång- och cykelväg längs riksväg
51 från Finspång till Kolstad. Med Norrköpings kommun har tagits upp en diskussion om att
förlänga gång- och cykelvägen från Kolstad till Svärtinge.
En tunnel för gång- och cykeltrafiken finns under riksvägen.

Kollektivtrafik

Området har goda kollektiva bussförbindelser med Finspång och Norrköping med både
expressbuss och vanlig linjetrafik. En omstigningspunkt och hållplats för kollektivtrafik, med
säkra och planskilda gång- och cykelvägar för kringboende, har på senare år anlagts vid
Vistinge.
Omstigningsplatsen omfattar också en parkeringsplats för ett 20-tal bilar, inklusive ett
par handikapplatser. Där kan man parkera bilen och fortsätta med buss mot Finspång
eller Norrköping.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vistinge är inte anslutet till allmänna vatten- och avloppsnätet. Området ingår inte i
kommunens VA-verksamhetsområde. Istället sker VA-försörjning via enskilda lösningar idag.
För området Kolstad pågår anslutning av VA från Norrköpings kommun. För övriga delar finns
idag inte möjlighet för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
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I Melby där ca 35 tomter planlagts anordnas enligt gällande detaljplan en gemensam
avloppsanläggning. Ingen ytterligare bebyggelse kan anslutas till nämnda anläggning ur
kapacitetssynpunkt. I Melby tas dricksvatten från sjön, då det ej går att borra. Glan är
vattentäkt.
I samband med pågående planläggning för ca 100 bostäder i Melby anges att det i den
detaljplanen avsätts ytor för ett nytt vatten- och avloppsreningsverk ut mot riksvägen, samt att
vatten- och avloppsfrågan kommer att lösas med en enskild VA-anläggning till att börja med.
Vidare redovisas i det detaljplanearbetet att en förstudie avses genomföras för att utreda hur
vatten- och avloppsfrågan i stråket mellan Finspång och Svärtinge ska lösas på längre sikt.

En översiktlig schematisk karta över sträckningar för ledningar i området. Streckade linjer:
Elledningar i orange färg, teleledningar i blå färg, optoledningar i lila färg. OBS! Ledningars
lägen är ej exakta och underlaget kan vara ofullständigt. Streckad linje i rosa färg är 10 kV
ledning i luft som numera grävts ner, i osäkert läge. Heldragna linjer: Röd linje är
kraftledning i luft med styrkan 400 kV och grön linje är kraftledning i luft med styrkan 130 kV.
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Allmänna dagvattenledningar finns inte inom programområdet. Dagvatten är det vatten
som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor.
Bredband är utbyggt med fiber till områdets två telestationer. Bredbandsanslutning via fasta
telenätet i området levereras av FINET. Fiberkapaciteten i området kommer att förstärkas i
samband med att Katrineholm, Finspång och Norrköping knyts samman med fiber. Optofiber
finns i såväl Vistinge som i Lämmenäs. Optofiberkablar leder bl a längs riksvägen samt längs
Rejmyrevägen.
Inom programområdet löper ett flertal luftledningar, flera med större styrkor. Det finns 3 st
400 kV-ledningar och en 130 kV-ledning. Nyligen fanns en 10 kV luftledning, men den
har numera grävts ner. Nytt läge är osäkert och behöver uppmärksammas i fortsatt arbete.
Elledningar i både mark och i luft finns inom området. Det förekommer såväl hög-, som
mellan- samt lågspänningsledningar i Vistinge.

RISKER OCH STÖRNINGAR
Trafikbuller

Störningar från riksvägen samt Rejmyrevägen förekommer inom vissa delar av
programområdet.
För att skydda flertalet människor från att bli allvarligt störda av buller har generella
rekommendationer tagits fram. Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader). Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus
för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.
Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i förordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen innebär att riktvärdena för buller från väg
och spårtrafik höjs från 55 till 60 dBA vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 dBA vid
bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 kvm. Ljudnivån för en ljuddämpad sida har inte
ändrats utan ligger kvar på 55 dBA. Ändringen innebär inte heller några ändrade krav för
ljudmiljön inomhus.
Ändringen trädde ikraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet kommer de nya
riktvärdena kunna tillämpas på ärenden som har påbörjats efter 2 januari 2015.
Buller från vägar bör inte överskrida;
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan
ska anordnas i anslutning till byggnaden.
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För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör;
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå enligt ovan ändå överskrids, bör nivån dock
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl.
06.00 och 22.00.
Ovan värden bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.
En trafikbullerberäkning har utförts i samband med pågående detaljplanearbete i närliggande
Melby (Melby 3:3 m fl). Se vidare i avsnittet ”Konsekvenser av programmets genomförande”.

Transport av farligt gods

Rv 51 är rekommenderad primärled för farligt gods. Länsväg 1173/Rejmyrevägen är ej utpekad
farligt godsled.
Farligt godstransporter sker med särskilda restriktioner på av Trafikverket anvisade vägar.
Ansvaret för att transporter med farligt gods sker så säkert som möjligt är uppdelat på olika
myndigheter. Kommunen har det lokala ansvaret för att minska riskerna med farligt gods.
I lagstiftningen förekommer inga angivna skyddsavstånd mellan bebyggelse och väg där farligt
gods transporteras. Däremot finns något mer specificerade riktlinjer utgivna av några av
landets länsstyrelser och myndigheter. Länsstyrelsen i Skåne har låtit utarbeta en rapport
“Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM), 2007:06”. Enligt denna skrift
bör ett minsta avstånd på 30 meter eftersträvas mellan transportled för farligt gods och all typ
av bebyggelse. Mellan 30 och 70 meter från transportleden är det lämpligt att placera
verksamheter med en låg ”befolkningstäthet”, till exempel industri, sällanköpshandel, lager
utan betydande handel, tekniska anläggningar, parkeringar etc. Mellan 70 och 150 meter från
transportleden är det lämpligt att placera verksamheter som medför en högre
”befolkningstäthet”, till exempel bostäder, handel, kontor (i ett plan), lager med betydande
handel, etc. Från 150 m avstånd från transportled anges inga restriktioner.
Ovan angivna avstånd är generella rekommendationer för markanvändning utan vidare
säkerhetshöjande åtgärder eller analyser. Avsteg från rekommendationerna kan ske efter analys
av specifik information för aktuellt planområde och/eller riskanalys samt då lämpliga
riskreducerande åtgärder vidtas.
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En riskutredning, Riskutredning för utökad bebyggelse i Finspångs kommun, 2016 gjordes av
ÅF i samband med detaljplanearbete i Melby. Detaljplanen innehåller bostäder samt förskola.
Bedömningen är att denna riskutredning bör kunna vara vägledande även för Vistingeområdet,
även om det skiljer något mellan områdena. I Melby ligger området delvis i bergsskärning,
medan det i Vistinge finns avkörningsräcke (dock ej dimensionerade för att förhindra avåkning
med lastbil) i en längre sträcka.
I riskutredningen finns uppgifter på typer av farligt gods som transporteras på riksvägen.
Brandfarliga vätskor är den kategori som är högst transporterad mängd.
Ett antal möjliga olycksscenarier har identifierats och dessa används för att beräkna riskmåtten
individrisk och samhällsrisk genom beräkning av frekvens och konsekvens för varje
olycksscenario. Skyddsobjekt är personer som befinner sig inom- och utomhus inom
planområdet. Konsekvenser definieras utifrån risk för dödsfall bland dessa personer till följd av
olyckor med farligt gods på riksväg 51.
Analyserna visar att risknivån med avseende på dessa olyckor hamnar inom det så kallade
ALARP-området för individrisk inom 50 meter från vägkanten. ALARP-området begränsas av
ett övre och ett undre acceptanskriterium för den risk en person utsätts för i en viss punkt under
ett år. Inom detta område ska de åtgärder som är ekonomiskt rimliga genomföras. För att
minimera riskerna i planerad bebyggelse rekommenderas ett antal riskreducerande åtgärder.
Vidden av byggnadstekniska åtgärder beror på avståndet från riskkällan. Skyddsavståndet i sig
utgör en riskreducerande faktor.
Riskutredningen redovisar förslag till riskreducerande åtgärder för Melbyområdet. Utredningen
föreslår följande riskreducerande åtgärder inom respektive zon:
Avstånd 0-15 m från riksväg 51
• Byggnation för stadigvarande vistelse är ej lämplig.
• Byggnader för tillfällig vistelse, exempelvis förråd, växthus, snickarbod eller
motsvarande godtas.
Avstånd 15-25 m från riksväg 51
• Väg utförs med avåkningsräcke längs med planområdets sträckning.
• Byggnader utförs så att utrymning kan ske på ett säkert sätt i riktning bort från vägen.
• Friskluftsintag riktas bort från vägen, alternativt att ventilationen utförs med möjlighet
till manuell avstängning.
• Fasaden utförs av obrännbart material.
• Fasad inklusive takfot i riktning mot vägen utförs i lägst brandteknisk klass EI 30.
• Fönster i riktning mot väg utförs i brandteknisk klass EW 30.
• Taktäckning utförs på obrännbart underlag.
Avstånd 25-35 m från riksväg 51
• Väg utförs med avåkningsräcke längs med planområdets sträckning.
• Byggnader utförs så att utrymning kan ske på ett säkert sätt i riktning bort från vägen.
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•
•

Friskluftsintag riktas bort från vägen, alternativt att ventilationen utförs med möjlighet
till manuell avstängning.
Fasad inklusive takfot i riktning mot vägen utförs i lägst brandteknisk klass EI 30.

Avstånd 35-50 m från riksväg 51
• Byggnader utförs så att utrymning kan ske på ett säkert sätt i riktning bort från vägen.
• Friskluftsintag riktas bort från vägen, alternativt att ventilationen utförs med möjlighet
till manuell avstängning.
Avstånd mer än 50 m från riksväg 51
• Inga riskreducerande åtgärder behövs för byggande mer än 50 m från riksvägen.

Risker med verksamheter

Inga nämnvärt störande verksamheter, industrier mm finns i området. Avståndet till
tillståndspliktig bergtäkt är ca 2 km från norra delen av programområdet.

Djurhållning

Vistinge har nyttjats för djurhållning, för t ex hästar och nötkreatur. Ytterligare djurhållning
finns i Melby (Melby 5:1/3:3), med stall/gödselhantering ca 375 m söder om aktuell fastighet.
Från kända beteshagar till fastighetsgräns är det ca 150 m.
Tidigare riktlinjer vad gäller avstånd till djurhållning talade om 200 m (och ibland upp till 500
m) mellan hästverksamhet till bostäder, bl a ur allergisynpunkt.
Boverket har på senare år gjort bedömning att man i många fall bygga närmare stall än vi
tidigare gjort. Boverkets senaste vägledning från 2011 för planering för och invid djurhållning
presenterar relevant forskning och praxis som underlag för kommunernas bedömning.
Eftersom mycket har hänt sedan Boverkets allmänna råd gavs ut 1995, får denna vägledning
ses som ett komplement till de tidigare allmänna råden om djurhållning.
Risken för allergenspridning ses som en hälsorisk runt stall och hästhagar. Mellan 7-10 procent
av befolkningen beräknas vara allergisk mot häst. Men allergenerna sprids främst inom 50-100
meter från platsen där hästarna vistas. Vegetation och kullar runtom gör att spridningen blir
mindre. I praxis har man ofta underkänt risken för allergenspridning som motiv för ett större
skyddsavstånd.
Utanför stall- och hagområden sprids allergenerna främst med de människor som varit i stallet
och sedan till exempel åker buss. Viktigare än avståndet till stallet blir därför att det finns
möjlighet att duscha och byta kläder vid stallet.

Radon

Gällande översiktsplan anger att; ”Förhöjda radonhalter har uppmätts i hela kommunen med
stora lokala variationer”. Översiktsplanen rekommenderar även; ”Beakta radonförekomst vid
all planläggning”.
Dessutom är kommunens generella inställning att all byggnation inom kommunen ska ske
radonsäkert.
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Förorenad mark

På 2 st fastigheter i Vistinge finns identifierade och inventerade områden som är eller
misstänks vara förorenade eller där det finns eller har funnits verksamheter som kan förknippas
med föroreningar.
På fastigheten Vistinge 6:6 finns redovisad potentiell förorening avseende tidigare
drivmedelshantering. Känslig markanvändning anges för objektet. Marken är sanerad och
tomten används som bostad idag.
På fastigheten Vistinge 6:4 finns redovisad potentiell förorening angående textilindustri,
ytbehandling metaller, mekaniska/fysikaliska processer. Objektet är ej riskklassat.

Elektromagnetisk strålning

Luftledningar med styrkor på 400 kV samt 130 kV löper genom programområdet.
Kring kraftledningar alstras elektriska magnetfält. Avstånd mellan kraftledningar och bostäder
måste beaktas. Om kraftledningar grävs ned i mark reduceras magnetfältet.
I dagsläget finns inget gränsvärde utan försiktighetsprincipen råder, men i olika studier har
värden på 0,2 samt 0,4 µT (microtesla) varit värden som nämnts när det gäller
eventuell/förmodad påverkan mm. Bl a har epidemiologiska studier observerat en ökad risk för
barnleukemi vid exponeringsnivåer över cirka 0,4 μT. (Källa: Miljöhälsorapport 2009,
Socialstyrelsen). Nedan graf redovisar förhållandet magnetfältsvärden mätt i microtesla och
avstånd till kraftledningar med olika styrkor.

Utsnitt ur broschyren "Magnetfält och hälsorisker", av Socialstyrelsen m fl myndigheter.
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För 400 kV anges i broschyren Magnetfält och hälsorisker, utgiven av Socialstyrelsen m fl
myndigheter att 0,2 µT uppnås vid knappt 150 m avstånd från ledning (enligt tabell nedan). För
130 kV anges i samma tabell att 0,2 µT uppnås vid knappt 60 m avstånd från ledning.
En mobilmast finns inom norra delen av programområdet. Strålsäkerhetsmyndighetens
bedömning är att dessa radiovågor inte innebär några hälsorisker för allmänheten.

Risk för höga vattenstånd, vattenflöden och lågpunkter
Översvämningskartering, 100-årsflöde
Översvämningskartering, beräknat högsta flöde
Vattendrag, högsta flöde

Bild över utförd översvämningskartering. Karta hämtad på Länsstyrelsens webbsida
”Östgötakartan” (http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/).
Ysundavikens/Glans normala vattennivå är ca 22 m ö h.
En översvämningskartering är gjord för Glan av MSB 2014. Utifrån översvämningskarteringen
kan 100-årsflödet samt beräknat högsta flödet (BHF - ett 10 000-årsflöde, vilket innebär att
statistiskt inträffar BHF en gång på 10 000 år och samtidigt är sannolikheten 1 % att BHF
inträffar under 100 år) stiga upp till riksvägen ungefär.
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Vid Vistingebäckens utlopp kan dock såväl 100-årsflödet samt BHF stiga på en yta ca 150 m
norr om riksvägen. Denna yta i sydöstra delen av programområdet som riskerar att
översvämmas utgör ca 0,65 ha för 100-årsflödet respektive ca 2 ha för BHF.
Programområdet ligger till största delen flera meter över sjöns nivå.

Bild över vattenflöden/rinnvägar samt lågpunkter. Ju mörkare färg desto högre flöde. Karta
hämtad på Länsstyrelsens webbsida (https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard).
Klimatet förändras och därmed förutsättningarna för utveckling. Samhället behöver anpassas
till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda
vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. Länsstyrelsen har analyserat
klimatförändringar och upprättat kartor som visar vattenflöden/rinnvägar (högre och lägre
flöden) samt lågpunkter där vatten samlas. Se ovan bild.
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Ras- och skredrisk

I kommunens översiktsplan finns inga utpekade ras- eller skredriskområden. Men SGU:s
websida anger att det förekommer ravin i lösa jordlager inom en mindre sträcka av
Vistingebäcken (ca 100 m söder om den göl som Vistingebäcken är ansluten till). Risker för
skred behöver uppmärksammas i detta avsnitt. Se bild nedan.

Ravin i lösa jordlager (inom svart ring). Karta hämtad på SGU:s webbsida
(https://apps.sgu.se/kartvisare).
SGU anger även att det finns förutsättningar för skred i finkornig jordart bl a i delar längs
Ysundaviken (s k ”strandnära aktsamhetsområde”), men även i områden med bl a lerjordar i
mark med större lutningar, i anslutning till höjder mm (s k ”aktsamhetsområden för skred i
finkornig jordart utifrån lutningsförhållanden”). Se bild nedan.
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Förutsättningar för skred i finkornig jordart. Karta hämtad på SGU:s webbsida
(https://apps.sgu.se/kartvisare).
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PROGRAMFÖRSLAG
INLEDNING
BILAGA – ILLUSTRATIONSKARTA (EXEMPEL PÅ UTFORMNING) SIST I
PROGRAMMET
Viktiga delar att förhålla sig till är ovan nämnda planeringsförutsättningar mm:
- Utveckling av boendeformer, verksamheter, service och rekreation.
- Etapputbyggnad med tanke på att det är ett stort antal lägenheter
- Antal lägenheter/hushåll i området samt typ av bebyggelse och tomtstorlek
- Eventuellt planlägga befintliga tomter som omfattas/ligger i anslutning
- Hantering av större ladugård väster om länsvägen
- Områdets förhållande och innehåll till rådande riksintressen, natur- och kulturvärden,
landskapsbild.
- Ysundavikens strandområde - utveckling, eventuell påverkan på vattenmiljö mm
(anmälningspliktig vattenverksamhet).
- Uppmärksamma risk- och störningsaspekter såsom trafikbuller, farligt godstransporter samt
översvämningsrisker.
- Trafiken genom området och anslutning mellan Rejmyrevägen och riksvägnätet samt nya
anslutningar till Rejmyrevägen.
- Gång- och cykeltrafikens behov av stråk mm.
- Försörjning av vatten- och avloppssystem i området.
- Utveckling av grönstrukturen inom nya områden.
- Behovsbedömning
- mm.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder
Övergripande beskrivning
Avsikten med planen är att utreda möjligheten att bebygga Vistinge till ett framtida attraktivt
nytt bostadsområde.
Programmet föreslår bostäder inom Vistinge 6:4, såväl norr som söder om Bondesättersvägen.
Bostäder föreslås även i anslutning till befintlig bebyggelse både öster och väster om
Rejmyrevägen. Se även programkartan.
Programidén är att få ett lantligt modernt och miljömässigt boende för olika generationer.
Detta i form av varierande typer av bebyggelse med hänsyn till naturen, topografin, vattenstråk
och kulturlandskapet.
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Illustrationskarta (exempel på utformning).
Planens uppbyggnad utifrån programidén, motsvarar ca 350 lägenheter med varierad
husproduktion av villor, radhus, parhus och flerbostadshus med exempelvis fyra lägenheter
eller mer. Området gör det möjligt att även bygga suterränghus i varierande former. Föreslagen
bebyggelse har på höjder fin utsikt över Glan mm. Befintliga fastigheter bör även kunna
kompletteras med bostadshus. Schaktning och utfyllnad bör minimeras. De befintliga
vattenstråken och våtmarksområdena skall så långt det är möjligt bevaras och ses som en resurs
i dagvattenhanteringen och som rekreationsstråk.

Perspektiv/montage med bl a exempel på bebyggelse (vy från sydväst).
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Perspektiv/montage med bl a exempel på bebyggelse (vy från sydost).
För att få en estetisk enhetlighet i området bör tak på byggnader vara belagda med matta röda
tegel- eller betongpannor. En samordning av färgsättningen är önskvärd. Möjlighet finns bl a
till detta om respektive bostadsenklav får en samordnad exploatering. Ett genomtänkt, helst
samordnat genomförande i respektive etapper, är till fördel för områdets estetiska sammanhang
och harmoni i en fin naturmiljö.
Flerbostadshus
Flerbostadshus bör med fördel finnas i området. Dels för ett varierat utbud samt ge möjlighet
för de som inte vill eller kan bo kvar i en villa ändå kan erbjudas ett boende i området och
därmed ha kvar exempelvis sin sociala tillvaro mm. Storleken av flerbostadshusen och behovet
får anpassas till efterfrågan och bebyggelseområdenas lämplighet. Illustrationen i området ger
enbart exempel på möjliga platser för flerbostadshus. Det är inte styrande utan ger en visad
möjlighet.
Två våningar torde vara en lämplig form av bebyggelse, men kan även vara högre. Behovet
och den estetiska möjligheten i landskapsbilden bör vara vägledande i ett genomförande.

Perspektiv/montage med bl a exempel på flerbostadsbebyggelse (mörka hus centralt i bilden).
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Friliggande hus (villor)
De friliggande enbostadshusen med tomter bör hanteras på sätt som gör att de i placeringen
följer den befintliga topografin så långt som möjligt för att minska behov av schaktning.
Tomtstorlekarna bör kunna varieras. Tomtstorlekar på 800 m2 och uppåt kan vara lämpligt.
Mot gata bör tomt ha en bredd på minst 25 meter så man kan placera de flesta i marknaden
förekommande hus med komplementbyggnader på ett ändamålsenligt sätt. Bruttoarea på ca
280 m2 inklusive komplementbyggnad bör vara vägledande största storlek.
Planidén strävar efter att villatomterna skall ha en direktkontakt med naturmarken. De tomter
som hamnar i lägen där så inte är möjligt, bör dessa tomter vara större som kompensation.

Perspektiv/montage med bl a exempel på villor (nedre samt högra delen av bilden).
Radhus eller Parhus

Perspektiv/montage med bl a exempel på radhus (till vänster/centralt i bilden).
Radhus/parhus i två våningar bör med fördel kunna finnas i området. Det ger med övrig
föreslagen byggnadstyp en eftersträvad variation av bebyggelse. En sammanlagd
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byggnadsarea, inklusive komplementbyggnad, om högst 35 % av tomtplatsarean kan vara en
lämplig storlek i exploateringen. Endast en huvudbyggnad med en bostad per tomtplats bör
tillåtas.
Beskrivning av planförslagets olika delområden
Väster Rejmyrevägen. Se plankartan
Området bör kunna ses som en första etapp i Vistinge. Tillgängligheten är mycket god med
direkt anslutning till Rejmyrevägen. Området avgränsas på sådant sätt att det inte skall
påverkas av den större kraftledningen i närområdet. Förslagsskissen tar skälig hänsyn till de
olika värdena som bör bevaras i området Dessa värden kan ses under avsnittet
”Planeringsförutsättningar”.
En förskola kan lämpligen placeras i området med goda förutsättningar till
kommunikationsstråk.
Norr Bondesättervägen. Se plankartan
Här kan fyra olika bebyggelegrupper med fördel uppföras. En med direkt anslutning i norr med
Rejmyrevägen med koppling till den befintliga husgruppen och naturen intill.
Närheten till Rejmyrevägen innebär att bullerfrågan bör studeras. En hastighetssänkning skulle
vara fördelaktigt för boendemiljön i området. För övriga tre områden så är de väl avgränsade
från varandra vilket gör att man kan bygga i mindre etapper oberoende av varandra.
Två av områdena omsluter ett vackert naturområde som därmed erbjuder en extra dimension i
det naturnära boendet. Strandskyddet påverkas till viss del men får bedömas vara godtagbart i
ett sådant här läge och med naturförhållandena som nyttjas för bebyggelse.
Söder Bondesättervägen. Se plankartan
Detta område skapar stora möjligheter till byggande i kombination med varsamhet och
samverkan med de fina topografiska förutsättningarna. Förslagsskissen tar skälig hänsyn till de
olika värdena som bör bevaras i området. Genom landskapets variation kan ett bostadsområde
bli något utöver det vanliga. Blandningen av bostadsformer kan göra området attraktivt för
olika generationer. Naturen bör här särskilt studeras i det fortsatta planeringsarbetet. Det större
vattenstråket centralt i området bör nyttjas som rekreationsstråk och hantering av dagvatten
med eventuellt små öppna dammar utmed ett gång- och cykelstråk.
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Exempel på stråk vid befintligt vattendrag/dike genom området.
Öster vid ”Gärdet” (Vistinge 6:21)
Området ligger längst bort och omsluter den befintliga fastigheten Gärdet.
Bebyggelsen bör här motsvara övrigt men inte ha en alltför stor exploatering exempelvis med
flerbostadshus. Därmed minskar genomfartstrafiken i övriga delar.
Utredningsområden
Område söder riksväg 51. Se plankartan
Större hållplats för kollektivtrafiken med pendlarparkering dominerar området. Idag finns ett
parti utfyllt med stenar från ekkullen nära pendlarparkeringen och ner till Ysundaviken. Denna
utfyllnad torde med största sannolikhet tidigare tjänat för bryggor.
Ett framtida nyttjande för räddningstjänstens åtkomst till vattenområdet/Glan för
sina räddningsbåtar mm vore här lämpligt. Plats finns för detta och bör övervägas i det fortsatta
planeringsarbetet i denna del.
I samband med detta bedöms att även ett mindre område för bryggor (stolp- och flytbryggor)
kan uppföras för båtplatser i området. Tillgängligheten till strandområdet/vattnet kan bli en del
av attraktionen i Vistinge. En utveckling av området med bryggor och båtplatser samt estetiskt
väl utformade komplementbyggnader för båtutrustning mm kan bli en positiv tillgång.
Båt- och bryggplatser mm bör samlokaliseras till ett gemensamt läge. Bryggor bör ej medges
vid Vistingebäckens inlopp till Ysundaviken, en plats som är särskilt känslig med höga
naturvärden.
Vid anläggning av bryggor krävs bygglov. Byggnader bör inte få uppföras på bryggorna.
Räddningstjänsten behöver ramp i vattnet men i övrigt bör bryggor med stenkistor eller
stensatta bryggor inte anläggas eftersom de hindrar vattenströmningen och leder till igenväxt.
Vid vass- och slyröjning och vid annat arbete i stranden eller i vattnet ska Bygg- och
Miljöenheten på kommunen kontaktas.
Ramp samt bryggor kan exempelvis hanteras via gemensamhetsanläggning. Detta behöver
utredas i efterföljande planarbete.
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Bostäder är inte lämpligt i detta avsnitt utifrån ovan nämnda samt trafikbuller,
markförhållanden samt översvämningsrisker. Befintliga bostäder i Notbokullen nås via
pendlarparkeringen och skall beaktas i fortsatta planeringen.
Badplats skulle möjligen kunna anläggas, men det är då viktigt att man noga kombinerar det
med övriga inslag. Tillgängligheten för området måste ses över vad gäller de oskyddade
trafikanternas rörelser till och från området. Områdets nyttjande får utredas i framtida
planeringsinsatser och därför har området benämnts som utredningsområde i programmet.
Område i anslutning till riksväg 51 direkt norr därom. Se plankarta
Öster och väster om Rejmyrevägen kan med fördel anordnas korttidsuppställning för lastbilar.
Alternativt verksamheter som har behov av god kommunikation med riksvägen.
Husbilsparkering kan även vara ett alternativ. Under fortsatt planarbete får frågan fördjupas i
kommunikation med näringslivet, transportsektorn eller fritidsintressenter. Plankartan har i
planprogrammet därför markerats som utredningsområde.
Vistingefallet i norr. Se plankarta
Området ligger nära högspänningsledningen och får därför begränsat nyttjande för
stadigvarande vistelse. Här skulle eventuellt olika fritidsaktiviteter kunna etableras som inte
kan komma på tal inom tätbebyggt område.
Bostäder i norra delen skulle möjligen kunna vara ett alternativ med ett lämpligt avstånd från
kraftledningarna. Dock innebär en bostadsutbyggnad där som en relativt begränsad
exploatering och med större avstånd från övrig exploatering. Detta innebär
genomförandekostnader och kommunala åtaganden mm som i nuläget inte torde kunna vara
försvarbart. Frågan bör i framtiden utredas om Vistingefallets nyttjande. Vilket innebär att
programmet markerar området som utredningsområde.

Offentlig och kommersiell service samt verksamheter

Vid en utveckling av boende i större skala som föreslås i programmet torde frågan om
barnomsorg aktualiseras.
I samband med kommande detaljplanearbeten bör det planeras för t ex förskola i Vistinge.
Bedömningen är att förskola med fördel kan placeras utmed Rejmyrevägen centralt i området.
En förskoletomt med plats för 150-200 barn torde grovt uppskattat vara möjligt vid en full
utbyggnad i området. En tomtyta på närmare 10 000 m2 bedöms vid nämnda antal som ett
möjligt ytanspråk för ändamålet.
Det bör även uppmärksammas kring eventuella för generations- och seniorboenden i Vistinge.
Ett boende som skapar attraktion, inte minst för de framtida boende i Vistinge, att vilja vara
kvar i orten i längre fram framtiden när man exempelvis vill lämna sitt villaboende.
Även förutsättningar för viss kommersiell service bör finnas. Programmet redovisar
mark för verksamheter och kommersiell service i stråket närmast Rv 51, relativt nära
korsningen Rejmyrevägen/Rv 51 (området redovisas som utredningsområde). I detta
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område bedöms bostäder mindre lämpligt främst med tanke på trafikbuller från
riksvägen. Men även risker med farligt gods begränsar lämpligheten med bostäder i
detta avsnitt. Verksamheter som genererar trafik rekommenderas i första hand
lokaliseras öster om Rejmyrevägen.
Ett mindre område som kan utgöra ställplats för husbilar kan eventuellt vara möjligt i detta
område.
Kontor kan exempelvis vara möjligt intill bostäderna dock ej verksamheter med produktion
eller stor andel tunga transporter. Avstånd mellan bostäder och verksamheter bör då studeras
närmare i detaljplaneskedet.
Sammantaget bör verksamheter i Vistinge vara av den art att den är förenlig med
närhet till och integrerad med boende.

Fritidsverksamheter mm

En utveckling av Vistinge kan ge upphov till behov av fritidsverksamheter. Exempelvis kan
mindre hästverksamhet, motionsspår, fotbollsplan bli aktuellt.
Den mark och de byggnader som använts för hästar/djurhållning avses försvinna eller
åtminstone flyttas vid ett genomförande av programförslaget. Ett möjligt alternativt läge för
hästverksamhet, motionsspår, fotbollsplan etc kan vara mellan Lämmenäs och Vistinge, på
västra sidan Rejmyrevägen (området redovisas som utredningsområde). I detta läge finns
kraftledningar med större styrkor, vilket begränsar förutsättningarna för utbyggnad av bostäder.
Olika typer av fritidsverksamheter torde vara möjligt då det inte är frågan om stadigvarande
vistelse i anslutning till kraftledningar (med tanke på magnetfält).

NATUR
Naturmiljö

Större områden föreslås bevaras som naturområden i programförslaget. Bl a bevaras all klassad
natur i området. Det gäller t ex naturvärden enligt naturvårdsprogram, hagmarker samt
nyckelbiotoper. Inga ingrepp föreslås i Vistingebäcken eller andra vattendrag.
Biotopskyddade objekt såsom åkerholmar föreslås bevaras. Även det genomgående
biotopskyddade diket bevaras genom programförslagets uppbyggnad.
Strandskyddsområden föreslås i huvudsak förbli oexploaterade. Endast några områden ligger
inom strandskyddsområden. Se vidare under ”Konsekvenser av programmets genomförande”.
Ett flertal grönområden, åkerholmar, stråk längs genomgående dike mm föreslås bevaras inom
och mellan bebyggelsegrupper.
Se under avsnittet Konsekvenser av programmets genomförande angående påverkan på och
ställningstagande till naturvärden, strandskyddsområden mm.
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Geotekniska förhållanden, radon

De geotekniska förhållandena behöver utredas vidare i samband med efterföljande
detaljplanearbete för området. Detta för att undersöka den mest lämpade grundläggningssättet
för ny bebyggelse.
Kommunen har som generell bestämmelse att byggnation ska ske radonsäkert.

Mark, vegetation samt rekreation

Ny bebyggelse föreslås främst på jordbruksmark. Biotopskyddade objekt såsom åkerholmar
föreslås bevaras, såväl ur natur- som rekreationssynpunkt.
Skogsmark tas delvis i anspråk på några höjder. Vissa höjder samt sammanhängande stråk med
skogsmark föreslås fortsatt utgöra naturmark.
Stråk med natur lämnas i programskissen oexploaterade längs det genomgående diket som är
drygt 500 m öster om Rejmyrevägen. Grönstråk föreslås vara en planeringsstrategi mellan
olika bostadsområden. Gröna stråk är viktiga att bevara för att bibehålla spridningsmöjligheter
för djur och växter. Likaså kan grönstråken nyttjas för gång- och cykelvägar, rekreation samt
lekplatser. Grönytor, bl a åkerholmar, redovisas även inom de olika bebyggelseområdena.

KULTUR
Kulturmiljö och fornlämningar

Då inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde finns utpekade, föreslås ingen särskild
strategi vad gäller kulturmiljöhänseende i programmet.
Till registrerade fornlämningar föreslås att respektavstånd hålls vid en utveckling i området.
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning etapp 1 behöver göras inom
programområdet. Frågan studeras vidare i samband med efterföljande detaljplanearbete.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät och gång- och cykeltrafik samt parkering

Föreslagna utbyggnadsområden föreslås trafikmatas med utgångspunkt från det
befintliga vägnätet, där Rejmyrevägen/länsvägen samt Bondesättersvägen föreslås
fortsatt utgöra de övergripande vägarna i Vistinge. Tre-fyra befintliga anslutningar
till Rejmyrevägen bör kunna användas för framtida gatusystem inom
bostadsområden mm. Någon enstaka ny anslutning till Rejmyrevägen bedöms
behöva anordnas för framtida bebyggelse utifrån programmets utformning.
Inga nya anslutningar till riksvägen föreslås.
Till Bondesättersvägen, som är en lågt trafikerad väg idag, bedöms flera anslutningar
kunna göras för gator som ska betjäna framtida bostadstomter mm.
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Gatubredder, mått för eventuella vändzoner mm behöver studeras i
detaljplaneskedet. Uppskattningsvis kan vägområdets bredd i detaljplan behöva vara
ca 7 m för att inrymma t ex ca 5,5 m körbana, dike/dagvattenstråk mm. För
eventuella vändzoner bör riktvärdet vara ca 21 m i diameter (inklusive sveparea), om
det är en längre gata som betjänar fler än enstaka bostadstomter, för att klara
sopbilens och räddningstjänstens behov.
Området är kuperat, i synnerhet inom skogspartierna, vilket behöver beaktas vad gäller
lutningar mm. En förprojektering av gator och VA torde behövas i detaljplaneskedet.
På Rejmyrevägen (skyltad hastighet 70 km/h i större delen av programområdet) bör
hastighetssänkning ske från korsningen med riksväg 51 till och med den del i norr där ny
bostadsbebyggelse föreslås.
För Bondesättersvägen behöver hastighetssänkning ske (tillåten hastighet 70 km/h idag). För
denna väg och tillkommande bostadsgator kan exempelvis 30-40 km/h vara lämpliga
hastigheter.
För Bondesättersvägen uppmärksammas avsnittet som leder över det större genomgående diket
i jordbruksmarken, då det i perioder kan stå högt vatten i detta vägavsnitt.
Se i delen ”Genomförandefrågor” angående resonemang kring huvudmannaskap för
gator, vägsamfälligheter mm.
Vid större gator, såsom Rejmyrevägen och Bondesättersvägen, bör eftersträvas
trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, t ex separata stråk.
I fortsatt arbete behöver frågan lyftas kring eventuellt gång- och cykelstråk till
befintlig bebyggelse i Lämmenäs.
Med en lägre hastighet på nya gator i området bör gång- och cykeltrafik i huvudsak
kunna ske i blandtrafik med övrig trafik.
Grönstråk, som föreslås som planeringsstrategi mellan olika bostadsområden, kan nyttjas för
bl a gång- och cykelvägar.
I fortsatt arbete bör även uppmärksammas kring lämpligast (gen) anslutning för gång- och
cykeltrafiken till gång- och cykeltunnel under Rv 51.
Inriktningen bör vara att parkering sker på kvartersmark.
Vid utveckling av området vid Ysundaviken kan ytterligare några p-platser behöva anordnas.
Detta uppmärksammas i detaljplanearbetet.
En justering av väg/tillfart till området (ny anslutning från omstigningsplatsen istället och
samtidigt avstängd anslutning till riksväg 51) har på senare år gjorts vid Notbokullen. Ny väg
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är förlagd på allmän platsmark/park i gällande plan. En detaljplaneändring bör eventuellt göras
för denna justering.
Se även under rubriken ”Offentlig och kommersiell service samt verksamheter” angående
ställplatser för husbilar.

Kollektivtrafik

Vi en större exploatering som kan komma att ske i Vistinge bör frågan om ytterligare hållplats
i området lyftas. T ex skulle läge för ny hållplats kunna vara vid korsningen
Rejmyrevägen/Bondesättersvägen. Med en hållplats i detta läge skulle tillkommande boende
längst i öster inom programområdet få ca 1300 m till hållplats. Till befintlig hållplats vid
riksvägen blir avståndet ca 2 km från östra delen av programområdet som jämförelse.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Särskild VA-utredning (dricksvatten- och avloppslösning) behöver utredas, för tillkommande
samt befintlig bebyggelse i Vistinge. En förstudie avses genomföras för att utreda hur vattenoch avloppsfrågan i stråket mellan Finspång och Svärtinge ska lösas på längre sikt.
Eventuellt kan det bli frågan om etappvisa lösningar, t ex att mindre reningsverk görs i området
för en första etapputbyggnad, där det efter ytterligare etapper behöver göras en större lösning
med anslutning till det kommunala VA-systemet. VA-försörjningen är en mycket viktig fråga
att klarlägga för Vistinges möjligheter till utbyggnad.
Förutsättningarna för infiltration inom tomtmark bör undersökas via lämplig
markundersökning som bör utföras i detaljplaneskedet. Inriktningen för dagvattenhanteringen
bör vara att dagvattnet fördröjs lokalt och takvatten avleds ovan mark inom respektive tomt.
Även några lägen med fördröjningsmagasin, infiltrerande diken mm behöver klarläggas i
samband med efterföljande detaljplanearbete. Det genomgående större diket som leder genom
jordbruksmarken öster om Rejmyrevägen (och som passerar under Bondesättersvägen) är
viktigt att bibehålla som vattenstråk. Programmet redovisar denna yta som naturmark och
tilltagna grönytor för fördröjning mm.
Då ett större antal bostäder mm planeras i Vistinge bör möjligheten till anläggande av
närvärmeanläggning studeras i efterföljande detaljplanearbete. Med denna typ av anläggning
kan växthusgasutsläppen minska.
För de större kraftledningarna på 400 respektive 130 kV bedöms ingen förändring komma att
ske. En 10 kV-ledning har nyligen grävts ner. Sträckningen av denna markkabel behöver
klarläggas i fortsatt arbete. Några mindre lågspänningsledningar i luft torde finnas i området. I
fortsatt arbete behöver ställningstagande tas till om luftledningar kan vara kvar eller bör grävas
ner.
Vidare kan transformator och pumpstationer komma att behövas. Detta utreds i
detaljplanearbete.
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TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET
Bostäder och utemiljöer inom kommunen ska planeras så att alla typer av boendegrupper
kan få ett bra och ändamålsenligt boende. En variation av storlek och upplåtelseform på
bostäder bör eftersträvas för att medverka till valfrihet i boendet. En blandning av
boendeformer erbjuder en möjlighet att flytta inom området och bidrar ofta till en större
spridning av sociala grupper inom bostadsområdet.
Trygga miljöer kan skapas och eftersträvas genom exempelvis en medveten placering av
entréer och en god belysning. Även gång- och cykelvägar bör vara utrustade med belysning.
Detta bör studeras i exploateringsskedet. En mindre sträcka av gång- och cykelväg bör
anläggas fram till samfälld väg i sydväst, där gång- och cykeltunnel under Rv 51 finns, samt
där befintlig gång- och cykelväg till Finspång tar vid.
Närheten till kollektivtrafik är relativt god. Busshållplats finns vid riksväg 51 samt vid
Lämmenäs. Ytterligare hållplats längs Rejmyrevägen (t ex vid korsningen med
Bondesättersvägen) bör aktualiseras.
Det bör planeras för offentlig service, såsom barnomsorg, i detaljplaneskedet.
Hastighetssänkning på en sträcka av Rejmyrevägen, från föreslagen bostadsbebyggelse ca 750
m norr om riksvägen, vore fördelaktigt för trafiksäkerheten, tryggheten och tillgängligheten för
både barn och vuxna samt ur bullersynpunkt.
Programområdet är relativt kuperat, vilket ger varierade förutsättningar ur
tillgänglighetsperspektivet för rörelsehindrade.
Sammantaget finns inom området relativt goda förutsättningar ur jämställdhets- trygghets- och
sociala synpunkter för ett bra boende.

42 (58)

158

KONSEKVENSER AV PROGRAMMETS GENOMFÖRANDE
MEDFÖRANDE KONSEKVENSER

Redovisningen nedan beskriver programförslagets eventuella konsekvenser, indirekta eller
direkta. Eftersom förslaget inte är så detaljerat, kan heller inte eventuella medföljande
konsekvenser beskrivas i detalj. Konsekvenser av planens genomförande beskrivs även i den
bilagda behovsbedömningen som är ett verktyg för att avgränsa och bedöma behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning.
Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en betydande påverkan på miljön. Men för
efterföljande detaljplanearbete behöver särskild behovsbedömning göras. Ny kunskap kan
tillkomma som gör att ställningstagandet kan revideras i senare skede.

Riksintressen

Riksväg 51 är av riksintresse. Enligt Trafikverkets websida hade riksvägen 8160 fordon/dygn
(varav 790 tunga fordon/dygn), mätår 2014. Ett fullt utbyggt Vistinge torde kunna genera
1500-2000 fordonsrörelser/dygn.
Vägen är utrustad med flera svängfält i Vistinge. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h förbi
Vistinge. Gång- och cykeltunnel finns under vägen till busshållplats mm. Avkörningsskydd
finns vid korsningsavsnittet riksväg 51/Rejmyrevägen. Inga bostäder föreslås i direkt närhet av
vägen.
I fortsatt arbete behöver uppmärksammas avstånd till byggrätt för verksamheter mm nära
riksvägen. Likaså korsningsavstånd mellan korsningen Rv 51/Rejmyrevägen och tillkommande
tillfarter till verksamhetsområden.
Korsningsavsnittet Rv 51/Rejmyrevägen behöver studeras i efterföljande arbete angående
eventuellt behov av åtgärder på Rejmyrevägen, såsom t ex ytterligare fil på Rejmyrevägen för
svängande trafik mot Norrköping. Denna åtgärd torde kunna ske utan negativ påverkan på
riksvägen. Bedömningen är att riksvägen är utformad på ett sätt (bl a flera svängfält, 70 km/h)
för att klara en trafikökning till/från Vistinge. Ingen ny anslutning med Rv 51 föreslås i
programmet.
Den riskutredning avseende farligt godstransporter som gjorts i samband med detaljplanearbete
i Melby, bedöms kunna ligga till grund vad gäller avstånd, riskreducerande åtgärder mm.
Bostäder föreslås en bit ifrån riksvägen ur bullersynpunkt, vilket minskar eventuella konflikter
mellan riksväg och boende.
Sammantaget anser kommunen att föreslagen planering inte påverkar riksintresset (riksväg 51)
på något olämpligt sätt.
Programområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken.
Riksintresset som omfattas är; ”Influensområde luftrum” (Malmslätt flygfält). Riksintresset
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”Stoppområde höga objekt flygfält” (Malmslätt flygfält) angränsar till programområdet (mellan
riksväg 51 och Ysundaviken). Inom nämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt.
Föreslagen bebyggelse som planeras inom planområdet avses ej enligt programmets inriktning
bli så hög att försvarsmaktens riksintresse påverkas på något olämpligt sätt. Detta behöver
säkerställas i detaljplanearbete.
Planprogrammet bedöms inte ha någon påverkan på riksintresset för yrkesfisket (Glan).

Natur

De klassade samt utpekade objekt som beskrivs under rubriken Naturmiljö i delen
Planeringsförutsättningar har bevarats enligt programmets uppbyggnad och
rekommendationer. Hänsyn har tagits till bl a nyckelbiotoper, hagmarker (utpekade i
naturvårdsprogram) samt Vistingebäcken (bl a utpekad i naturvårdsprogram).
Dagvattenhanteringen i anslutning till Vistingebäcken är dock viktig att uppmärksamma i
fortsatt arbete. Vattenfrågan är viktig både ur ekologisk synpunkt och ur dricksvattensynpunkt
(Vistingebäcken leder till Glan som är dricksvattentäkt). Se vidare bl a nedan under rubriken
Mark, geoteknik och dagvatten.
Objekt med naturvärde behöver dock ytterligare studeras vid fortsatt planering. Av stor vikt är
att ha målet att skapa konnektivitet (möjligheten till spridning och fria passager för djur och
växter) med koppling mellan olika betydelsefulla naturvärden och skogsområden mm,
upprätthålla spridningskorridorer och hantera skötselfrågor. Bl a behöver uppmärksammas
åkerholmar. Eventuellt kan fler biotopskyddade objekt finnas, vilket behöver uppmärksammas
i fortsatt arbete. Dessa biotopskyddade objekt bör i största möjligaste mån bevaras vid
utbyggnad. Vid eventuell påverkan på biotopskyddade objekt krävs dispens från Länsstyrelsen.
I detaljplaneskedet bör klarläggas angående eventuell påverkan på diken och om dessa utgör
biotopskyddade objekt (diken i anslutning till jordbruksmark). Bl a bör studeras om respektive
dike håller ytvatten eller ej, d v s om det är vattenförande, under en större eller mindre del av
året.
Ett fåtal kända rödlistade arter hamnar inom område som i programmet föreslås för bostäder
eller utredningsområde för bostäder/verksamheter/fritidsverksamheter. Frågor kring rödlistade
arter behöver studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag
finns.
Ett tillräckligt avstånd bedöms hållas till Lämmenäs vattenskyddsområde i norra delen.
Dagvattenhanteringen längst i norr behöver dock uppmärksammas vid eventuell utbyggnad i
nordväst (utredningsområde). Detta då vatten rinner norrut mot vattenskyddsområde.
Se även angående strandskydd nedan.

Jordbruksmark

En utveckling med utbyggnadsområden i Vistinge medför att jordbruksområden tas i anspråk.
Detta torde vara oundvikligt om Vistinge ska kunna utvecklas utifrån aktuell planering samt
översiktsplanens inriktning. Kommunen anser det vara viktigt att ny bebyggelse på
landsbygden tillåts, i detta fall i ett område som i översiktsplanen anges som ett
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utvecklingsområde inom område med bebyggelsetryck. Detta för att stödja livet i
landsbygdsmiljö och därigenom en levande landsbygd.
I Vistinge finns ett flertal klassade naturvärden, strandskyddsområde mm som ger
begränsningar för utbyggnadsområden för bostäder. Likaså ger terrängförhållanden med
relativt branta höjdpartier i skogsmark ytterligare begränsningar. Vistinge är även beläget i
jordbruksbygd. Med dessa beskrivna förutsättningar är det ofrånkomligt att orten ska kunna
utvecklas utan att jordbruksmark ianspråktas.
I valet av markanspråk görs bedömningen i programmet att jordbruksmark bör i ianspråktas
framför klassade naturvärden, strandskyddsområden, kuperad terräng mm. Ianspråktagande av
jordbruksmark är rimligt och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. Programmets
rekommendationer är samtidigt att biotopskyddade objekt bevaras i största möjligaste mån.
Tilläggas kan att Jordbruksverket har gett ut en rapport om exploatering av åkermark
(Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering, 2014). Av
beskrivningen framgår att år 1971 genomförde Lantbruksstyrelsen en klassning av Sveriges
åkermarker. Åkrarna klassades in på en tiogradig skala avseende deras ekonomiska
avkastningsvärde. I graderingen beskriver man de bästa jordarna, de med bäst förutsättningar
för en hög ekonomisk avkastning, där klass 10 är bästa jordarna. I detta sammanhang tillhör
Finspångs kommun område med jordar av klass 3.

Strandskydd
Allmänt
Utmed Glan/Ysundaviken, Vistingebäcken samt par mindre vattendrag i angränsning till
programområdet råder strandskydd 100 meter från strandlinjen. Avståndet upprätthålls
generellt till planerad bebyggelse enligt programskissen. Endast några områden ligger inom
strandskyddsområden, bl a ett par ställen strax öster om Rejmyrevägen vid Bondesättersvägen
där bostäder föreslås, liksom närmast riksvägen där verksamheter föreslås. Dessutom hamnar
vissa områden inom strandskydd där marken redan är ianspråktagen av bebyggelse, liksom i
område där större väg (Rejmyrevägen) skiljer av strandskyddsområdet till bäcken.
Ingen påverkan sker på riksintressant natur, Natura 2000-områden, naturreservat, klassade eller
utpekade naturvärden inom strandskyddsområde.
De platser för bebyggelseutveckling mm som hamnar inom strandskydd studeras i fortsatt
arbete så att strandskyddets syfte och värde inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.
Kring Vistingebäcken finns utpekad yta i naturvårdsprogrammet (klass 2). Denna yta torde
vara det mest ekologiskt viktiga området i och omkring bäcken. Ingen utveckling av
bebyggelse o dyl bör medges inom denna yta. Planerade bostäder inom strandskydd i mindre
utsträckning bör kunna vara möjligt om nämnda yta med naturvärde kan bevaras samt att det
bibehålls fri passage mellan bebyggelseområde och strandmiljöerna. Dagvattenhanteringen
behöver studeras vid planering i anslutning till sjön/vattendrag.
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Området för iläggningsplats för räddningstjänstens ändamål samt bryggor föreslås i delar där
endast ”visst naturvärde” finns enligt upprättad naturinventering. Vid Vistingebäckens utlopp
där omgivningen utgörs av ”högt naturvärde” enligt inventeringen föreslås ingen utveckling.
Enstaka byggrätt för gemensam förrådsbyggnad (på landområde) bör kunna medges vid
Ysundaviken.
Kommunen ser i samband med utveckling av Vistinge det som nödvändigt och fördelaktigt att
bebyggelseutveckling i första hand kan ske på mark som ligger i anslutning till redan utbyggd
infrastruktur, även om det i mindre omfattning hamnar inom strandskyddsområde. Inte minst
viktigt ur hållbarhetssynpunkt. Aktuellt område har ett läge som är fördelaktigt ur
infrastruktursynpunkt. Aktuellt planområde ligger i direkt anslutning till riksväg 51,
länsvägen/Rejmyrevägen samt Bondesättersvägen. Från Vistinge finns ett gent separat gångoch cykelstråk mot Finspång samt Kolstad. Kollektivtrafikförbindelsser är goda med
omstigningsplats i Vistinge.
Likaså är den tekniska infrastrukturen delvis utbyggd vid programområdet, t ex finns el-, tele
samt optonät utbyggt.
Särskilda skäl, strandskydd
För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Programområdet
bedöms omfattas av särskilda skäl, bl a enligt följande;
För aktuellt område bedöms som särskilt skäl vara område som behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse, för att tillgodose kommunens behov av utveckling av
landsbygden, i anslutning till befintlig by i stråket mellan Finspång och Norrköping, ett område
med bebyggelsetryck.
Stråket mellan Finspång och Norrköping är i översiktsplanen som utpekat ett viktigt
utbyggnadsområde för både boende och verksamheter. Exploateringar i området bör ske i
anslutning till befintliga byar för att förhindra att stråket mellan städerna blir ett glest, utdraget
stadslandskap. Vistinge/Melby är ett område som redovisas.
I Vistinge finns ett antal befintliga bostäder och Melby finns befintliga bostäder samt gällande
detaljplan för ca 35 bostäder samt pågående detaljplanearbete för ca 100 bostäder. Aktuell
planering i Vistinge innebär ytterligare utveckling i området som helhet.
I vissa delar torde även som särskilt skäl vara att området är väl avskilt från stranden av en
större väg (Rejmyrevägen). Det gäller t ex västra sidan av Rejmyrevägen där delar av området
hamnar inom strandskydd för Vistingebäcken.
Dessutom bör även särskilt skäl vara att området är ianspråktaget vad gäller för de delar som
idag är bebyggda tomter, innehar gårdsbebyggelse mm och samtidigt ligger inom
strandskyddszon. Exempelvis är detta gårdsbebyggelsen inom Vistinge 6:4, Vistinge 6:12,
Vistinge 6:17 och Vistinge 6:18.
Sammanfattningsvis bedöms föreslagen detaljplans utformning sammantaget ej utgöra
betydande påverkan på strand- och vattenmiljön. Planeringen bedöms beröra
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strandskyddsområdet i en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt. Ett långsiktigt hållbart samhälle bedöms kunna upprätthållas med
aktuell planering då aktuellt planområde;
- kan stärka kommunens utveckling i stråket mellan Finspång och Norrköping och på så sätt
tillgodose ett angeläget allmänt intresse avseende bostadsändamål
- har ett sammanhang till befintliga bostadshus/bebyggelseansamling
- endast berör strandskyddsområde i en så begränsad omfattning att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt
- utformas på ett sätt som gör att tillgängligheten för djur och allmänheten i praktiken
säkerställs, genom att stranden närmast Vistingebäcken bevaras som naturmark
- ej berör riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö, eller friluftsliv
- tar rimlig hänsyn till naturvärden (t ex berörs inga klassade naturvärden)
- inte berör kända fornlämningar eller kulturmiljöer
- kan till stora delar nyttja befintlig infrastruktur avseende vägar, el-, tele- och optonät
- har tillgänglighet till Finspång via separat gång- och cykelstråk
Dock är viktigt i fortsatt arbete att;
- strandskyddsområden uppmärksammas och eventuell påverkan studeras i fortsatt planering av
området
- fria passager utmed vattnet upprätthålls
- särskilda skäl måste anges i fortsatt planering vid utveckling inom strandskyddszon
- dagvattenhanteringen studeras vid planering i anslutning till sjöar och vattendrag
- försiktighetsåtgärder tas vid byggande i området

Vattenverksamhet

I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är vattenverksamhet. Det kan exempelvis
gälla anläggning av pirar och bryggor, fyllning, pålning, grävning, schaktning, muddring eller
sprängning. För arbete i vatten gäller enligt 11 kap MB att yta för anläggning i vatten upp till
3000 m2 prövas av länsstyrelsen (över 3000 m2 prövas av Mark- och miljödomstolen).
Inom vattenområdet föreslås iläggningsplats för räddningstjänstens ändamål. För detta behövs
bl a en ramp för båt ner i vattnet. Diskussion förs även kring mindre område för bryggor (stolpoch flytbryggor) kunna uppföras för båtplats i området.
Ovan anordningar kan innebära vattenverksamhet. Kommunen bedömer preliminärt att planens
genomförande innebär anmälningspliktig verksamhet (anläggning högst 3000 m2) och därför
prövas av Länsstyrelsen. Samråd sker med Länsstyrelsen i såväl programskede som
detaljplaneskede.
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Även andra anläggningar inom vattenområde, exempelvis dagvattenanläggningar
(fördröjningsdammar o dyl), behöver uppmärksammas vad gäller placering. Anmälningsplikt
kan föreligga om sådan anläggning förläggs inom vattenområde, vilket även inkluderar
översvämningsområden. Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid ett 100årsflöde enligt Naturvårdsverkets riktlinje. Ovan ramp torde riskera hamna inom område med
översvämningsrisk (100-årsflöde).

Rekreation

Inga utpekade områden för friluftsliv eller rekreation i övrigt finns. Område som ianspråktas
för bebyggelse mm torde inte nämnvärt användas för rekreation då det i huvudsak består av
öppen jordbruksmark. Ingen nämnvärd påverkan torde ske för friluftslivet eller ur
rekreationsvärde genom förslaget.
Om fritidsverksamheter (såsom hästverksamhet, motionsspår, fotbollsplan o dyl) kan utvecklas
och om bryggor möjliggörs vid Ysundaviken, ger det positiva effekter ur rekreationssynpunkt.
De grönstråk mm som planeras in i området ger möjlighet till gångstråk, rekreation mm.

Mark, geoteknik och dagvatten

Det bör för området strävas efter terränganpassning med ett minimum av schakt och fyllnad.
Dålig terränganpassning leder till stora kostnader för schakt, sprängning och fyllnader.
Konsekvenserna för natur kan även bli omfattande med sämre terränganpassning. De
geotekniska förhållandena behöver utredas vidare i samband med efterföljande
detaljplanearbete för området.
Inriktningen för dagvattenhanteringen är att dagvattnet skall fördröjas lokalt och takvatten
skall avledas ovan mark inom respektive tomt. Samtidigt består programområdet i stora delar
av lera, siltjordar och urberg (enligt SGU), jordarter som inte är optimala vad gäller
infiltration.
Den känsliga naturmarken kring Vistingebäcken och Ysundaviken/Glan bör särskilt skyddas
mot förorenat dagvatten. Bl a gäller att Vistingebäcken är ekologiskt känsligt och Glan utgör
dricksvattentäkt för Norrköpings kommun. Vatten leder från Vistingebäcken via Ysundaviken
till Glans vattenskyddsområde. Uppmärksammas bör även Lämmenäs vattenskyddsområde i
nordost, i närheten av föreslaget utredningsområde.
I detaljplanearbetet kan exempel på åtgärd vara att säkerställa ytor för dagvattenhantering i
anslutning till Vistingebäcken samt mindre göl (som ingår i Vistingebäckens vattendrag), som
tar emot vatten från längre dike som leder genom jordbruksmark i programmets östra del.
Även yta för dagvattenhantering bör anordnas vid Vistingebäckens utlopp till
Glan/Ysundaviken (strax norr om riksvägen samt öster om Rejmyrevägen), i anslutning till
föreslaget verksamhetsområde mm.
Dagvattenutredning kan bli aktuellt i detaljplaneskedet.
Inget markavvattningsföretag finns inom fastigheten. Markavvattningsföretag finns på
fastighet direkt söder/sydost om programområdet. Markavvattningsföretaget ligger strax
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sydost om det genomgående diket i söder. Markavvattningsföretaget ligger högre än aktuell
fastighet (Vistinge 6:4). Vatten i befintligt dike torde därmed ledas från
markavvattningsföretaget, och inte till, vilket torde innebära att ingen påverkan sker.

Kulturmiljö och fornlämningar

Vissa uthus, stall, ladugårdar mm riskerar att rivas vid ett genomförande av planen då
inriktningen kommer att övergå från delvis jordbruks-/gårdsmiljöer till bostadsbebyggelse mm.
Då inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde finns utpekade, bedöms ingen nämnvärd
påverkan ske på kulturmiljö med anledning av programförslaget.
I detaljplanearbetet bör dock uppmärksammas frågan om eventuell hänsyn bör tas till val av
material, färg, takfärg e dyl på ny bebyggelse i exempelvis anslutning till befintlig bebyggelse
kring Rejmyrevägen.
Med föreslagna respektavstånd till fornlämningar bedöms ingen påverkan ske på kända
fornlämningar.
Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt
enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas
och arkeologisk expertis tillkallas.
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning etapp 1 behöver göras inom
programområdet. Samråd sker med Länsstyrelsen kring arkeologi mm under
detaljplaneprocessen.

Landskapsbild

Programförslaget förändrar landskapsbilden, främst genom att öppen jordbruksmark bebyggs.
Landskapsbilden påverkas av en större exploatering. Dock kvarstår en hel del skog i området
som mildrar effekten. Även åkerholmar bör så långt som möjligt bevaras enligt programmet.
T ex förändras vyn för vissa befintliga omkringliggande bostäder, såsom vyn norrut mot öppen
mark från Vistinge 6:6, vyn mot Ysundaviken för Vistinge 6:17, vyn norrut mot öppen mark
från Vistinge 6:18, vyn söderut mot öppen mark från Vistinge 6:21 samt vyn västerut mot
öppen mark från Vistinge 6:22. Endast mindre påverkan bedöms sker för fastigheterna Vistinge
6:4 (gårdsbebyggelsen), Vistinge 6:12 samt Vistinge 6:20.
Påverkan på vyn över Glan/Ysundaviken vad gäller landskapsbilden bedöms som helhet bli
liten. Vidare bedöms inga särskilt viktiga landskapselement eller objekt finnas i området och
det avses även planeras för lägre bebyggelse i området.
Programförslaget berör inga klassade intressen för kulturmiljö. Ingen nämnvärd påverkan
bedöms därmed ske ur kulturmiljösynpunkt genom föreslagen utbyggnad.
Sammantaget bedöms landskapsbilden inte påverkas på ett betydande sätt utan endast måttligt
av planeringen.
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Hälsa och säkerhet
Trafiksäkerhet
I detaljplaneskedet bör trafikrörelser mer ingående studeras för att ge ett acceptabelt och
fungerande trafikmönster i området. Detta gäller såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som ur
störningssynpunkt. En studie behöver genomföras för att se alla konsekvenser och
genomförandefrågor. Här behöver samordningen mellan bebyggelse och trafikföring
tydliggöras. Till detta skall parkeringsbehovet klarläggas liksom gång- och cykelstråk samt
verksamheters behov av transporter i området.
Trafiken ökar på framförallt Rejmyrevägen vid en större exploatering som föreslås i
programmet. Några anslutningsvägar finns idag med Rejmyrevägen och ett fåtal anslutningar
behöver tillkomma enligt förslaget. Då trafiken kommer att öka i området behöver
trafiksäkerhetssynpunkter uppmärksammas. En hastighetssänkning på Rejmyrevägen (skyltad
hastighet 70 km/h i större delen av programområdet) från korsningen med riksväg 51 till och
med den del i norr där ny bostadsbebyggelse föreslås förordas i programmet. Detta ger en
säkrare trafik genom området.
Förbi förskola är det särskilt viktigt med lägre hastighetsbegränsning. Detta uppmärksammas i
detaljplaneskedet.
Vid nya anslutningar med länsvägen behöver t ex siktförhållanden studeras i detaljplaneskedet
för att få en trafiksäker miljö. Rapporten "Vägars och gators utformning", Trafikverket (VGU),
anger exempelvis angående sikt vid korsningspunkter en "minsta godtagbara längd" om drygt
80 m och en "önskvärd minsta längd" om ca 110 m vid 50 km/h. Vid t ex 40 km/h gäller en
"minsta godtagbar längd" om ca 60 m och en "önskvärd minsta längd" om ca 85 m.
Om eventuell ny anslutning sker vid avsnitt där gällande hastighetsbegränsningar råder,
rekommenderas fri sikt på 170 m (minsta önskvärda sikt enligt VGU, minsta godtagbara är ca
130 m) vid 70 km/h respektive fri sikt på drygt 195 m (minsta önskvärda sikt enligt VGU,
minsta godtagbara är drygt 150 m) gäller vid 80 km/h.
Separat gång- och cykelväg längs Rejmyrevägen vore fördelaktigt att anordna ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Eventuellt bör denna sträcka sig till Lämmenäs. Även
övergångsställen för gående och cyklister studeras i detaljplaneskedet för att få en trafiksäker
miljö. Nya in- och utfarter från tomter till Rejmyrevägen bör ej tillåtas, utan in- och utfarter bör
styras till mindre tillkommande gator ur säkerhetssynpunkt.
Sydöstra delen, där den största koncentrationen av bostadsbebyggelse föreslås, trafikmatas via
Bondesättersvägen enligt förslaget, vilket torde vara fördelaktigt då denna väg har ringa
trafikmängd idag. För Bondesättersvägen behöver hastighetssänkning ske (tillåten hastighet 70
km/h idag). För denna väg och tillkommande bostadsgator kan exempelvis 30-40 km/h vara
lämpliga hastigheter.
För riksvägen, se ovan under rubriken ”Riksintressen” i denna del ”Konsekvenser av
programmets genomförande”.
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Trafikbuller
Ett tillskott med ca 350 bostäder vid full utbyggnad skulle medföra en trafikökning i området.
Schablonmässigt kan tillkommande hushåll innebära 1500-2000 ytterligare fordonsrörelser per
dygn inom programområdet.
En trafikbullerberäkning har utförts i samband med pågående detaljplanearbete i närliggande
Melby (Melby 3:3 m fl), ” Trafikbullerberäkning för Detaljplan Melby 3:3 mfl”, ÅF, 2016-1129. Utredningen avser bullerberäkningar längs riksväg 51.
Utredningen redovisar bl a beräknade bullervärden vid framtida förhållanden, år 2040.
Beräkningarna har gjorts utifrån 12000 fordon/dygn, varav 9 % tung trafik (enligt
Trafikverkets websida hade riksvägen 8160 fordon/dygn, mätår 2014).
Utifrån utredningen kan uppskattas att för den sträcka med hastighetsbegränsningen 70 km/h
på riksvägen, nås ekvivalent bullernivå 60 dBA ca 75 m från riksvägen. Gränsen för 50 dBA är
i samma avsnitt ca 140 m från riksvägen. Den maximala nivån om 70 dBA är i samma avsnitt
ca 30 m från riksvägen. Terrängen i detta avsnitt med 70 km/h på riksvägen vid Melby torde
vara ungefär motsvarande mark närmast riksvägen i aktuellt programområde som jämförelse.
Programmet föreslår bostäder som närmast ca 100 m från riksvägen. Utifrån ovan beräkning
finns förutsättningar för att den ekvivalenta nivån om 60 dBA samt den maximala nivån om 70
dBA (vid uteplats) ska kunna klaras gentemot riksvägen i stort sett för bostäder inom hela
programområdet.
Samtidigt behöver beaktas att aktuell planering innebär en trafikökning vid full utbyggnad.
Ökad trafik uppstår i huvudsak på Rejmyrevägen och riksvägen.
Riktvärdet för den ekvivalenta nivån om 50 dBA vid uteplats torde ej klaras för bostäder
närmast riksvägen. Eventuella störningar vid uteplats behöver uppmärksammas i fortsatt
arbete. Uteplatser bör gå att lösa med skärm, delvis inglasning av uteplats eller ytterligare en
balkong som är skyddad för varje lägenhet. Att helt glasa in balkongen/uteplatsen för att
begränsa bullret är inte en metod som bör accepteras. Man kan i enskilda fall tillåta att upp till
hälften eller tre fjärdedelar av balkongen eller uteplatsen kan glasas in för att begränsa bullret
(Boverket). Annan åtgärd vad gäller uteplats är att anordna alternativ uteplats (privat eller
gemensam) där riktvärdet klaras.
Ovan bullerberäkning och dess värden torde kunna ge en indikation på hur bullersituationen
kan vara även för programområdet.
Längs Rejmyrevägen behöver likaså bullersituationen uppmärksammas i fortsatt arbete. En
sänkning av hastighetsbegränsningen förordas i programmet. Om trafiken exempelvis ökar från
dagens 1500 fordon/dygn till 3000-3500 fordon/dygn på Rejmyrevägen vid full utbyggnad,
torde vid exempelvis 50 km/h grovt uppskattat ca 15 m mellan väg och byggrätt behövas för att
klara ekvivalent nivå om 60 dBA. Den maximala nivån om 70 dBA klaras generellt vid ca 30
m från väg, vid exemplet 50 km/h. Riktvärdet för den ekvivalenta nivån om 50 dBA vid
uteplats klaras uppskattningsvis närmare 40 m från väg (vid exemplet 50 km/h). Längs
Rejmyrevägen torde även åtgärder på uteplats enligt ovan behöva anordnas.
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Byggande bör ske med gällande riktvärden för trafikbuller som förutsättning.
Eventuellt behov av bullerberäkning får tas ställning till i efterföljande detaljplaneskede.
Farligt gods
En riskutredning, Riskutredning för utökad bebyggelse i Finspångs kommun, 2016, gjordes av
ÅF i samband med detaljplanearbete i Melby. Detaljplanen innehåller bostäder samt förskola.
Se vidare i avsnittet ”Planeringsförutsättningar” och rubriken Risker och
störningar/Transporter med farligt gods.
Bedömningen är att den redovisning av förslag till riskreducerande åtgärder som gäller för
området i Melby bör kunna vara vägledande även för programområdet i Vistinge.
Att notera: I Vistinge finns avkörningsräcke stora sträckor. Trafikverket har meddelat att
befintliga vägräcken emellertid inte är dimensionerade för att förhindra avåkning med lastbil,
utan då krävs räcken av en annan säkerhetsklass.
Utifrån riskutredningen bör ingen bebyggelse tillåtas närmare än 15 m från riksvägens körbana.
Vid byggnation mellan 15-35 m från riksvägen anges i riskutredningen olika riskreducerande
åtgärder på byggnader, dels i avståndsintervallet 15-25 m respektive 25-35 m. Dessa åtgärder
bedöms som lämpliga även i Vistingeområdet. Eftersom befintliga avkörningsskydd inte är
dimensionerade för att förhindra avåkning med lastbil krävs att befintligt räcke ersätts med
räcke med annan säkerhetsklass om byggnation sker inom 15-35 m avstånd från riksvägen.
Riskutredningen bedömer att avkörningsskydd inte behövs för byggnation från och med 35 m
avstånd från riksvägen. Dock föreslås andra åtgärder på byggnader. Dessa åtgärder bedöms
som lämpliga även i Vistingeområdet.
Vidare anger riskutredningen att fr o m 50 m från riksvägen finns det inga restriktioner för
byggnation (inga riskreducerande åtgärder behövs).
Bedömningen är att med de riskreducerande åtgärder som föreslås i nämnda riskutredning är
aktuell planering i Vistinge lämplig. Ytterligare riskanalys kan behöva göras i
detaljplaneskedet, om avsteg sker från riskutredningens rekommendationer.
Risker med verksamheter
Inga nämnvärt störande verksamheter, industrier mm finns i området.
Avståndet till bergtäkten om ca 2 km avstånd från norra delen av programområdet torde vara
på betryggande avstånd. Enligt rapporten Bättre plats för arbete, Boverket 1995, är riktvärdet
minst 500 m skyddsavstånd mellan täktverksamhet (täkt- eller krossverk) och bostäder.
Enstaka verksamheter kan kanske komma att bli aktuella i programområdet. Verksamheter i
Vistinge bör vara av den art att den är förenlig med närhet till och integrerad med boende.
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Lantlig miljö
Den mark och de byggnader som använts för hästar/djurhållning avses försvinna eller
åtminstone flyttas vid ett genomförande av programförslaget. Ett möjligt alternativt läge för t
ex hästverksamhet – enligt resonemang i programförslaget – kan vara mellan Lämmenäs och
Vistinge, på västra sidan Rejmyrevägen. Denna placering är på ett längre avstånd till eventuellt
tillkommande bostäder. Om det i framtiden blir aktuellt med hästverksamhet i omgivningen
bör lämpligt avstånd mellan hästverksamheter och bostäder samt skola ytterligare studeras.
Resonemang kring riktvärden, syn på hästverksamhet/-allergier mm enligt bl a Boverket
redovisas i delen Planeringsförutsättningar under rubriken Djurhållning. Bl a anges där att
allergener främst sprids inom 50-100 meter från platsen där hästarna vistas. Till djurhållningen
som finns i Melby (Melby 5:1/3:3), bedöms de avstånd som råder till stall/gödselhantering (ca
375 m söder om aktuell fastighet) samt kända beteshagar (ca 150 m till fastighetsgräns) vara
tillfyllest.
Samtidigt finns det positiva aspekter vad gäller lantlig miljö och det förutsätts att framtida
boende ser det som en kvalitet med boende nära lantlig miljö.
Sammantaget torde ingen nämnvärd påverkan ske vad gäller djurhållning.
Radon
Kommunens generella inställning är att all byggnation inom kommunen ska ske radonsäkert.
Radonsäkert byggande bör därför utföras i området.
Förorenad mark
På fastigheten Vistinge 6:6 finns redovisad potentiell förorening avseende tidigare
drivmedelshantering. Marken är sanerad och tomten används som bostad idag. Länsstyrelsen
har meddelat att provtagning dock endast har skett för VOC, alifater, aromater, bly och PAH.
Bly har påvisats i grundvattenrör över riktvärdet för dricksvatten. Ytterligare provtagning kan
behöva göras med avseende på bly och de redan undersökta ämnena samt övriga metaller,
eftersom föroreningar kan spridas utanför tomtgräns och eventuella kvarlämnade föroreningar
kan spridas vidare vid grävning.
På fastigheten Vistinge 6:4 (gårdsbebyggelsen) finns redovisad potentiell förorening angående
textilindustri, ytbehandling metaller, mekaniska/fysikaliska processer. Objektet är ej
riskklassat. I efterföljande detaljplanearbete uppmärksammas detta. Länsstyrelsen har meddelat
att de potentiella föroreningarna som kan komma i fråga bör undersökas i ett tidigt skede
eftersom objektet endast är identifierat och inte inventerat, riskklassat eller undersökt.
Provtagning bör därmed ske vid förändring av mark mm i detta område.
Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten inom planområdet skall arbetet avbrytas
och marken undersökas.
Elektromagnetisk strålning
Avstånd på ca 150 m till luftburen kraftledning med 400 kV styrka kan upprätthållas utifrån
programförslaget. Till kraftledning med 130 kV styrka kan ca 60 m upprätthållas utifrån
programförslaget. Vid dessa avstånd uppnås ca 0,2 µT vad gäller elektromagnetisk strålning
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enligt broschyren Magnetfält och hälsorisker, utgiven av Socialstyrelsen m fl myndigheter.
Bedömningen med nuvarande kunskap är att dessa avstånd anses vara lämpliga.
Risk för höga vattenstånd
Glans/Ysundavikens medelvattenstånd är på ca 22 m ö h. Marken inom föreslagna
utbyggnadsområden för bostäder ligger på som lägst ca 25 m ö h, vilket bedöms som
betryggande nivå. Inga bostäder föreslås nära yta som kan översvämmas enligt utförd
översvämningskartering.
Föreslagen placering för verksamheter (t ex handelsetablering, butik mm) relativt nära
riksvägen ligger i anslutning till yta med risk för översvämning (vid Vistingebäckens utlopp till
Ysundaviken). I fortsatt arbete behöver detta uppmärksammas. Byggnader bör ej placeras där
översvämningsrisk finns. Alternativt behöver grundläggningsnivån säkerställas i detaljplan,
eller bör bestämmelse om färdigt golvnivå införas i detaljplan. Även källarlösa hus bör
säkerställas i detta avsnitt. Ytan närmast riksvägen, ytan som riskeras att översvämmas, torde
vara mest lämpad för parkering, uppställning av fordon, logistikytor mm.
Det är även av stor vikt att området utformas så att översvämningsproblem vid kraftiga regn
och skyfall minimeras.
Sammantaget torde risker med översvämning vara små utifrån föreslagen planering.
Ras- och skredrisk
Risker för skred (ravin i lösa jordlager) behöver särskilt uppmärksammas kring Vistingebäcken
i ett avsnitt ca 100 m söder om den göl som Vistingebäcken är ansluten till. Likaså finns
förutsättningar för skred i finkornig jordart bl a i delar längs Ysundaviken, samt i områden med
lerjordar mm på mark med större lutningar. Detta uppmärksammas i fortsatt arbete.
Risker för ras och skred utreds i kommande geoteknisk undersökning som behöver utföras i
samband med detaljplaneskede.

54 (58)

170

FORTSATTA UTREDNINGAR OCH STUDIER
I det fortsatta planarbetet behöver bl a följande frågor studeras vidare för att kunna ta fram ett
mer detaljerat förslag vid upprättande av detaljplan:
1. Klarläggande avseende avgränsning av efterföljande detaljplaneområden, vilka fastigheter
som ska ingå, etappindelning av utbyggnad/detaljplaner.
2. Studier kring framtida bostadsbebyggelse behövs exempelvis vad gäller antal
lägenheter/hushåll det kan komma att röra sig om, tomtstorlekar, byggnadsarea/bruttoarea,
exploateringsgrad, våningsantal/byggnadshöjd. Likaså om det finns behov av bestämmelser
angående färgsättning på byggnader, enhetliga färger/material på tak mm, t ex i närheten av
befintlig bebyggelse.
3. Behov av och placering, inklusive ytbehovet, för eventuell förskola.
4. I fortsatt arbete behöver klarläggas eventuella behov av handelsetablering (t ex
livsmedelsbutik), fritidsverksamhet (fotbollsplan, hästanläggning, motionsspår mm),
husbilsuppställning, kontor och andra verksamheter.
5. Klarläggande behövs kring hästverksamheten/djurhållningen, t ex om den ska upphöra eller
flyttas.
6. Åtkomst, logistik, eventuellt behov av ytterligare p-platser samt eventuell påverkan på natur
i strandzonen avseende iläggningsplats/bryggplatser behöver studeras.
7. De geotekniska förhållandena behöver översiktligt undersökas i kommande
detaljplanearbete. Även risken för ras och skred inom vissa delar behöver uppmärksammas i
samband med geoteknisk undersökning.
8. Eventuell förekomst av förorenad mark i anslutning till utpekad potentiell förorening bör
undersökas i kommande detaljplanearbete.
9. En översiktlig naturinventering kan eventuellt komma att behövas i fortsatt arbete.
Det bör t ex klarläggas om klassade/utpekade hagmarker behöver betas e dyl. Eventuellt kan
skötselplan behövas för vissa områden. Frågor kring rödlistade arter behöver studeras.
10. Klarläggande över eventuella biotopskyddade objekt (åkerholmar, diken, stenmurar mm)
görs i detaljplaneskedet.
11. Klarläggande kring eventuella intrång inom strandskydd. Liksom vilka vattendrag som kan
bedömas omfattas av strandskydd.
12. Arkeologin behöver klarläggas i fortsatt planering.
13. Särskild VA-utredning (dricksvatten- och avloppslösning) behöver utredas, för
tillkommande samt befintlig bebyggelse i Vistinge. Kommunen avser genomföra en förstudie
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för spillvattenlösningar i stråket mellan Finspång och Norrköping. I denna förstudie ingår även
dricksvattenförsörjning.
14. Dagvattenhanteringen bör klarläggas i detaljplaneskedet. Studier är särskilt viktiga i
anslutning till ekologiskt känsliga Vistingebäcken, vilken även leder till Glan.
Fördröjningsdammar etc kan behövas. Dagvattenutredning kan bli aktuellt i detaljplaneskedet.
15. Förprojektering av vägar och VA bör göras under detaljplaneprocessen.
16. Behov av och placering av tekniska anläggningar, såsom transformator, pumpstationer etc
utreds i detaljplaneskedet.
17. Möjlighet till närvärmeverk i området bör studeras i fortsatt arbete.
18. Korsningsavsnittet Rv 51/Rejmyrevägen behöver studeras i efterföljande arbete angående
eventuellt behov av åtgärder på Rejmyrevägen, såsom t ex ytterligare fil på Rejmyrevägen för
svängande trafik mot Norrköping.
19. Siktförhållanden vid nya anslutningar med t ex Rejmyrevägen studeras. Nya anslutningar
med länsväg kräver samråd med Trafikverket.
20. Utformning av gator, t ex bredder, mått för vändzoner mm studeras i detaljplaneskedet.
21. Studier behöver göras kring eventuell separat gång- och cykelväg, t ex längs
Rejmyrevägen. Eventuellt bör denna sträcka sig till Lämmenäs. Säkra övergångsställen mm
behöver även undersökas. I fortsatt arbete bör även uppmärksammas kring lämpligast (gen)
anslutning för gång- och cykeltrafiken till gång- och cykeltunnel under Rv 51.
22. Möjligheter att anlägga ytterligare hållplats, t ex vid korsningen
Rejmyrevägen/Bondesättersvägen bör klarläggas.
23. En detaljplaneändring bör eventuellt göras för ny väg till Notbokullen som anordnats (ny
anslutning från omstigningsplatsen och samtidigt avstängd anslutning till riksväg 51).
24. En sänkning av hastighetsbegränsningen på Rejmyrevägen bör utredas.
25. Bullerberäkningar kan behöva utföras under detaljplaneprocessen. Särskilt
uppmärksammas bostadsbebyggelse som placeras inom ca 150 m från riksvägen samt ca 50 m
från Rejmyrevägen.
26. Avstånd till byggrätt från farligt godsled (Rv 51) uppmärksammas. Utförd riskutredning för
Melbyområdet vid riksväg 51 bör kunna ligga till grund även för aktuell planering i Vistinge.
Riskanalys kan behöva göras i detaljplaneskedet, om avsteg sker från riskutredningens
rekommendationer.
27. Området närmast riksvägen vid Vistingebäckens utlopp till Ysundaviken (öster om
Rejmyrevägen) behöver uppmärksammas vad gäller risk för översvämning.
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28. I efterföljande detaljplanearbete behöver behovsbedömning göras för att utröna om behov
finns av upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
29. Komplettering och inmätning av grundkarta behövs i efterföljande detaljplaneskede. I
nuläget saknas kartunderlag för vissa delar av området.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Efter det att programmet antagits kan den fortsatta planeringsprocessen inledas med
detaljplaneförfarande. Vissa delar av programområdet behöver inte följas av
detaljplaneläggning då de faktiska förhållandena stämmer med gällande detaljplan.
I detaljplanearbetet bör bl a beaktas följande:
- Ställningstagande behöver tas till huvudmannaskap för allmän platsmark (gator,
naturområden mm) i området. Antingen är kommunen huvudman eller t ex en samfällighet
(som i Melby) som ansvarar för allmän plats.
- Olika väghållare (staten, vägsamfällighet, enskild) finns inom programområdet. Dessa
förhållanden behöver uppmärksammas och klargöras. Inklusive eventuella servitut,
nyttjanderätter e dyl för tillfart till fastigheter mm (t ex Larstorp 1:2 samt Vistinge 6:17).
- I fortsatt arbete behöver klarläggas kring sträckning av nedgrävd 10 kV-ledning. Det är
viktigt ur rent tidsmässigt perspektiv då förändring av sträckning/flytt av ledning är
tidskrävande (ny koncession kan krävas).
- Ledningar och eventuella ledningsrätter av olika slag passerar genom området. Möjlighet att
flytta ledningar och/eller gräva ner i mark kan medges via överenskommelse med
ledningsägare.
- Ställningstagande behöver tas om programområdet avses omfattas av kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta är avhängigt vilken VA-lösning (enskild eller
kommunal anläggning) som väljs, utifrån vad planerad VA-utredning säger. Om programmet
kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA behövs kommunfullmäktigebeslut.
- Eventuell påverkan på och upphävande av biotopskydd kräver dispens efter samråd med
länsstyrelsen.
- Trafikförbättrande åtgärder, nya anslutningar med länsväg kräver samråd med Trafikverket.
- Vattenverksamhet: En viss utfyllnad för diskuterad iläggningsplats/ramp i Ysundaviken torde
krävas för räddningstjänstens ändamål. För arbete i vatten gäller enligt 11 kap MB att yta för
anläggning i vatten upp till 3000 m2 prövas av länsstyrelsen (över 3000 m2 prövas av Mark57 (58)
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och miljödomstolen). Kommunen bedömer preliminärt att planens genomförande innebär
anmälningspliktig verksamhet (anläggning högst 3000 m2) och därför prövas av Länsstyrelsen.
Anmälningsplikt kan föreligga om anläggning (t ex dagvattenanläggningar) förläggs inom
vattenområde (område som täcks av vatten vid ett 100-årsflöde).
- Det bör klarläggas kring skötsel/ansvar för ramp för räddningstjänstens ändamål samt
bryggor (t ex kommunens ansvar eller som gemensamhetsanläggning, eller annat). Likaså om
det bör bildas servitut, gemensamhetsanläggning e dyl för tillfarten/parkering till ramp samt
gemensam bryggplats. Detta behöver utredas i efterföljande planarbete.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Programförfattare och medverkande tjänstemän
Kommunen med dess tjänstemän har genomfört programarbetet med hjälp av Planteamet
i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och ÅF Infrastructure, Johannes Nilsson.
Finspång den 7 mars
Marika Östemar
Planarkitekt
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Checklista för behovsbedömning
Komplexa detaljplaner/program
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Datum: 2019-03-07
Dnr.: 2017.0690

CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
(BEHOVSBEDÖMNING)

Planprogram för Vistinge (Vistinge 6:4 m.fl.).

Beskrivning
Typ av plan:

Detaljplaneprogram för i huvudsak bostäder.

Beskriv befintliga förhållanden:

Större delen av området är oexploaterat. Området består i
stora delar av jordbruksmark samt skogsmark. Området är
relativt kuperat, i synnerhet i skogspartierna.
I Vistinge finns knappt 10 bostadshus. Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerade kring Rejmyrevägen.

Beskriv planförslaget:

Ett tiotal bostadstomter finns även i Notbokullen i sydvästra
delen, vid Glan.
Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad
husproduktion med villor, radhus och mindre flerbostadshus.
Programmet tar även upp frågan om barnomsorg.
Programmet redovisar även möjlighet till viss kommersiell
service mm i närheten av riksväg 51.
Diskussion förs likaså angående eventuella fritidsverksamheter, såsom hästverksamhet och motionsspår. Även iläggningsplats för räddningstjänstens ändamål samt bryggplatser
vid Ysundaviken tas upp i programmet.

Medverkande tjänstemän:

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

Behovsbedömning

Ja/ Nej Beskrivning

Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
- Gällande planer och program

Nej

Utvecklingen är i linje med
kommunens gällande översiktsplan,
där Vistinge ingår i beteckningarna
”Utvecklingsområden – Stråket

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Finspång – Norrköping” och
”Bysatsningar inom
utvecklingsområdena” vid
Vistinge/Melby.
En detaljplan gäller för Notbokullen
i sydvästra delen av programområdet. Detaljplanen fastställdes 14
juni 1966. Planen är bl a för 10 bostadstomter.
En detaljplan för villatomter finns
för Melby, strax sydost om programområdet. En sträcka (ca 200
m) av planlagd lokalgata i nämnda
plan ingår i aktuellt programområde.
- Miljömål (nationella och lokala)

Nej

Planen bedöms inte stå i motsättning till de nationella eller lokala
miljömålen.

- Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Nej

Programområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken. Riksintresset
som omfattas är; Influensområde
luftrum (Malmslätt flygfält). Riksintresset ”Stoppområde höga objekt
flygfält” (Malmslätt flygfält) angränsar till programområdet. Inom
nämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt.
Föreslagen bebyggelse som medges
inom planområdet blir ej så hög att
försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt.
Genom programområdet passerar
Riksväg 51 (Rv 51), vilken leder
mellan bl a Norrköping och Finspång. Vägen är av riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken.
Kommunen anser att föreslagen
planering inte påverkar riksintresset
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(Riksväg 51) på något olämpligt
sätt.
Glan utgör riksintresse för yrkesfisket. Programmet bedöms inte ha
någon påverkan på riksintresset för
yrkesfisket.
Påverkas landskapsbilden (stadsbild, landskapsbild)
- In- och utblickar

Ja

Programförslaget förändrar landskapsbilden, främst genom att öppen jordbruksmark bebyggs. Dock
kvarstår en hel del skog i området
som mildrar effekten.
Planen bedöms inte påverka landskapsbilden på något betydande
sätt.

- Historiska samband

Nej

Några historiska samband bedöms
ej påverkas.

Påverkas naturmiljö/ naturvård (inkl biologisk mångfald)?
- Riksintresse för naturvård
- Natura 2000-område
- Naturreservat/ Naturskydd

Nej
Nej
Nej

Riksintresse för naturvård berörs ej.
Natura 2000-objekt berörs ej.
Naturreservat e dyl berörs ej.

- Strandskydd

Ja

Strandskyddsområde berörs (Vistingebäcken samt Glan). Ett upphävande av strandskyddet inom 100 m
från stranden avses göras för kvartersmark i begränsad omfattning.
Kommunen anser att planområdet
är område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse, ett område som
tillgodoser kommunens behov av
landsbygdsutveckling. Likaså är
delar av området avskilt från stranden av länsvägen och del av planområdet är ianspråktagen mark för
befintlig bostadsbebyggelse.
Strandskyddets syfte bedöms som
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helhet inte påverkas negativt av
planens genomförande. Strandskyddszon berörs i liten omfattning.
Ingen särskilt värdefull natur berörs
inom zonen.
- Rödlistade arter

Nej

Ett fåtal rödlistade arter hamnar
inom område som i programmet
föreslås för bostäder eller utredningsområde för bostäder/verksamheter/fritidsverksamheter. Frågor
kring rödlistade arter behöver studeras i detaljplaneskedet.

- Annan värdefull natur

Nej

Klassade/utpekade naturvärden, av
såväl kommunen, Länsstyrelsen
samt Skogsstyrelsen, har bevarats
utifrån programmets uppbyggnad.
Biotopskyddade objekt behöver
uppmärksammas i fortsatt arbete.
Påverkan på naturvärden bedöms
som mycket liten inom detta större
programområde.

Påverkas rekreation och friluftsliv?
- Riksintresse för friluftsliv
- Befolkning
- Grönstruktur

Nej

Inga utpekade områden för friluftsliv eller rekreation finns. Område
som ianspråktas för bebyggelse mm
torde inte nämnvärt användas för
rekreation då det i huvudsak består
av öppen jordbruksmark. Ingen
nämnvärd påverkan torde ske för
friluftslivet eller ur rekreationsvärde
genom föreslaget.
De grönstråk mm som planeras in i
området ger möjlighet till gångstråk, rekreation mm.

Påverkas kulturmiljö/ kulturarv?
- Riksintresse för kulturmiljö
- Kulturreservat

Nej
Nej

Berörs ej.
Berörs ej.

- Fornminne

Nej

Inom planområdet finns ett fåtal
registrerade fornlämningar.
Med föreslagna respektavstånd till
fornlämningar bedöms ingen påver-
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kan ske på kända fornlämningar.
En arkeologisk utredning etapp 1
behöver göras inom programområdet i detaljplaneskedet.
- Byggnadsminne
- Kulturminnesvård

Nej
Nej

Berörs ej.
Berörs ej.

- Annan värdefull kulturmiljö

Nej

Inget särskilt utpekat område för
kulturmiljön påverkas. Inga särskilt
utpekade byggnader av kulturvärde
finns i området enligt kommunens
kulturmiljöprogram.
Då inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde finns utpekade,
bedöms ingen nämnvärd påverkan
ske på kulturmiljö med anledning
av programförslaget.

Påverkas omgivande miljö?
- Mark
- Luft

Nej
Nej

- Vatten

Nej

Dagvattenhanteringen i anslutning
till Vistingebäcken är viktig att
uppmärksamma i fortsatt arbete.
Vattenfrågan är såväl viktig ur ekologisk synpunkt som ur dricksvattensynpunkt (Vistingebäcken leder
till Glan som är dricksvattentäkt).

- Klimat

Nej

Aktuell planering bedöms inte påverka mark, luft, vatten eller klimat
på något betydande sätt.

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

Nej

Planen bedöms inte motverka hushållning av naturresurser och andra
resurser.

Tillskottet av emissioner genom
trafik i samband med nya bostäder
ökar. Miljökvalitetsnormerna överskrids dock ej.

Utvecklingen är i linje med
kommunens gällande översiktsplan,
där Vistinge utgör
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utvecklingsområde för bostäder
mm.
Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår
störningar från omgivningen eller ger planen
upphov till störningar?
- Buller/ Vibrationer

Ja

Genom programområdet leder riksväg 51.
En trafikbullerberäkning har utförts
i samband med pågående detaljplanearbete i närliggande Melby.
Utifrån utredningen kan uppskattas
att för den sträcka med hastighetsbegränsningen 70 km/h på riksvägen, når ekvivalent bullernivå om
60 dBA ca 75 m från riksvägen.
Den maximala nivån om 70 dBA är
i samma avsnitt ca 30 m från riksvägen.
Programmet föreslår bostäder som
närmast ca 100 m från riksvägen.
Utifrån ovan beräkning finns förutsättningar för att den ekvivalenta
nivån om 60 dBA, samt den maximala nivån om 70 dBA (vid uteplats) ska kunna klaras gentemot
riksvägen i stort sett för bostäder
inom hela programområdet.
Riktvärdet för den ekvivalenta nivån om 50 dBA vid uteplats torde ej
klaras för bostäder närmast riksvägen. Eventuella störningar vid uteplats behöver uppmärksammas i
fortsatt arbete.
Längs Rejmyrevägen behöver likaså
bullersituationen uppmärksammas i
fortsatt arbete. En sänkning av hastighetsbegränsningen förordas i
programmet.

- Föroreningar (mark, luft, vatten)

Nej

Marken på fastigheten Vistinge 6:6
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(tidigare drivmedelshantering) är
sanerad och tomten används som
bostad idag. Ytterligare provtagning
kan dock behöva göras med avseende på bly och de redan undersökta ämnena samt övriga metaller.
På fastigheten Vistinge 6:4 finns
redovisad potentiell förorening angående textilindustri, ytbehandling
metaller, mekaniska/fysikaliska
processer. I efterföljande detaljplanearbete uppmärksammas detta. De
potentiella föroreningarna bör undersökas i ett tidigt skede eftersom
objektet endast är identifierat och
inte inventerat, riskklassat eller undersökt. Provtagning bör därmed
ske vid förändring av mark mm i
detta område.
- Överskrids miljökvalitetsnormer?

Nej

Vattenförekomsten Glan har en
otillfredsställande ekologisk status.
Senast år 2021 ska den ha uppnått
god ekologisk status.
Dagvattenhanteringen behöver klarläggas i detaljplaneskedet. Studier
är särskilt viktiga i anslutning till
ekologiskt känsliga Vistingebäcken,
vilken även leder till Glan. Dagvattenutredning kan bli aktuell.
En förstudie avses genomföras för
att utreda hur vatten- och avloppsfrågan i stråket mellan Finspång och
Svärtinge ska lösas på längre sikt.
Eventuellt kan det bli frågan om
etappvisa lösningar, t ex att mindre
reningsverk görs i Visingenområdet
för en första etapputbyggnad, där
det efter ytterligare etapper behöver
göras en större lösning med anslutning till det kommunala VA-
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systemet. VA-försörjningen är en
mycket viktig fråga att klarlägga.
MKN Luft: Finspångs kommun är
medlem i Östergötlands
Luftvårdsförbund. Där samverkar
man med beräkning, mätning och
kontroll av MKN för utomhusluft.
SMHI:s program Simair används
för beräkningar. Beräkningarna
visar att det för närvarande inte
finns någon risk att MKN
överskrids för något ämne.
- Farligt godstransporter

Ja

Avstånd till byggrätt från farligt
godsled (Rv 51) uppmärksammas.
Utförd riskutredning för Melbyområdet vid riksväg 51 bör kunna ligga
till grund även för aktuell planering
i Vistinge. Riskanalys kan behöva
göras i detaljplaneskedet, om avsteg
sker från riskutredningens rekommendationer.

Finns det risker för …?
- Översvämning

Nej

Inga bostäder föreslås nära yta som
kan översvämmas enligt utförd
översvämningskartering.
Verksamheter nära riksvägen ligger
vid yta med risk för översvämning
(vid Vistingebäckens utlopp). Detta
uppmärksammas i fortsatt arbete.
Det är även av stor vikt att området
utformas så att översvämningsproblem vid kraftiga regn och skyfall
minimeras.

- Erosion

Nej

Risker för skred (ravin i lösa jordlager) behöver uppmärksammas kring
Vistingebäcken i ett avsnitt ca 100
m söder om den göl som bäcken är
ansluten till. Bostäder föreslås ej i
direkt anslutning till bäcken.

184

Sid 9 (9)

Förutsättningar för skred i finkornig
jordart kan finnas bl a i delar längs
Ysundaviken, samt i områden med
lerjordar mm på mark med större
lutningar. Detta uppmärksammas i
fortsatt arbete.
Slutsatser om fortsatt utredningsbehov
Planeringen enligt programmets uppbyggnad kommer att
Samlad bedömning:
medföra viss miljöpåverkan, men den bedöms inte vara betydande.
Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en betyKommer planen att leda till bedande påverkan på miljön.
tydande miljöpåverkan?

Motiverat ställningstagande:

Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en betydande påverkan på miljön. Men för efterföljande detaljplanearbete behöver särskild behovsbedömning göras. Ny kunskap
kan tillkomma som göra att ställningstagandet kan revideras i
senare skede.
Följande aspekter behöver särskilt studeras i efterföljande
detaljplanearbete:
VA-försörjningen för Vistinge.
Dagvattenhanteringen, i synnerhet i anslutning till Vistingebäcken, ur ekologisk synpunkt samt ur dricksvattensynpunkt
(Vistingebäcken respektive Glan).
Utveckling inom strandskyddsområde.
Trafikbuller från riksväg 51 studeras.
Avstånd till byggrätt från farligt godsled (Rv 51) uppmärksammas.

Datum:

2019-03-07

Namnunderskrift

Marika Östemar, planarkitekt, Finspångs kommun
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Dnr KS.2017.0690
Samrådsredogörelse
2019-03-07

Planprogram för
Vistinge
(Vistinge 6:4 m.fl.)
Finspångs kommun, Östergötlands län
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Finspångs kommun har upprättat ett planprogram för Vistinge by (Vistinge
6:4). Planprogrammets syfte är att utreda möjligheterna för att utveckla
Vistinge by i Finspångs kommun. Utvecklingen är i linje med kommunens
gällande översiktsplan, där Vistinge ingår i beteckningarna ”Utvecklingsområden – Stråket Finspång – Norrköping” och ”Bysatsningar inom utvecklingsområdena” vid Vistinge by/Melby. I huvudsak berörs fastigheten
Vistinge 6:4.
Planprogrammet har varit på samrådsremiss under tiden 1 juni 2018 till och
med 31 augusti 2018. Under samrådstiden ställdes planprogrammet ut i foajén på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång. Planprogrammet fanns även tillgängligt på www.finspang.se.
Samrådsmöte hölls tisdagen den 21 augusti 2018 i Kommunhuset i Finspång.
Nedanstående synpunkter har inkommit under remisstiden:
Länsstyrelsen

2018-08-31

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer

Trafikverket

2018-07-19

Lantmäteriet

2018-08-30

Naturskyddsföreningen

2018-08-07

Berörda – fastighetsägare och andra

Fastighetsägare Melby 5:1

2018-08-29

Fastighetsägare Vistinge 6:20, Enhetsområde 1

2018-08-29

Markägare Lämmetorp Snåret

2018-08-30

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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FÖRÄNDRINGAR I PLANPROGRAMMET
Följande väsentliga förändringar har gjorts i planprogrammet:
- I planprogrammets titel tas ordet ”by” bort. Ny titel för programmet blir
därmed; ”Planprogram för Vistinge (Vistinge 6:4 m.fl.)”.
- Programmet kompletteras med att Glan utgör riksintresse för yrkesfiske.
- I programmet införs att det är av stor vikt att området utformas så att översvämningsproblem vid kraftiga regn och skyfall minimeras.
- En komplettering i programmet görs med textredovisning utifrån Länsstyrelsens yttrande om potentiella föroreningar.
- Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning etapp 1 behöver göras.
Detta kompletteras i programmet.
- Kompletteringar görs avseende farligt godstransporter. Bl a angående att
befintliga vägräcken inte är dimensionerade för att förhindra avåkning med
lastbil, utan då krävs räcken av en annan säkerhetsklass. Dessutom att inga
riskreducerande åtgärder behövs 50 m från riksvägen. Likaså kompletteras
programmet med att ytterligare riskanalys kan behöva göras i detaljplaneskedet, om avsteg sker från utförd riskutrednings rekommendationer.
- En komplettering i programmet görs att ett fåtal kända rödlistade arter
finns inom programområdet samt att frågor kring rödlistade arter behöver
studeras i detaljplaneskedet.
- I programmet justeras texten angående markägoförhållanden för Vistinge
6:24 då fastigheten numera är i privat ägo (tidigare i kommunal ägo).
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.
YTTRANDEN UTAN INVÄNDNINGAR MOT PLANEN
Lantmäteriet
YTTRANDEN MED SYNPUNKTER PÅ PLANEN
Nedanstående är ett sammandrag av inkomna skriftliga yttranden som följs
av kommentarer.

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen har följande synpunkter på planförslaget:
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Riksintressen
Kommunikationer MB 3:8, väg 51
Kommunen bedömer att planprogrammets syfte inte kommer att påverka
riksintresset.
Trafikverket har i sitt yttrande påtalat att det är viktigt att risk, buller och
trafikföring tydligt analyseras så att riksintresset inte påverkas. Trafikverket
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menar också att det är olämpligt att skapa nya anslutningar nära befintlig
korsning mellan riksväg 51 och väg 1173.
Länsstyrelsen instämmer i den bedömningen.
Kommentar: Synpunkterna ovan kommenteras under trafikverkets yttrande
nedan.
Totalförsvaret MB 3:9
Riksintresset innebär att det finns restriktioner för höga objekt inom området. Byggnation inom programområdet bedöms inte påverka riksintresset.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Yrkesfiske
Handlingarna behöver kompletteras med att sjön Glan utgör riksintresse för
yrkesfiske.
Länsstyrelsen bedömer att planprogrammet inte har någon påverkan på detta
på riksintresse.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Programmet kompletteras med att Glan
utgör riksintresse för yrkesfiske.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Farligt gods
Planprogramområdet ligger intill väg 51 som är rekommenderad väg för
transport av farligt gods. I planprogrammet hänvisas till en riskutredning
som gjordes i samband med en plan för Melby. Länsstyrelsen bedömer att
beräkningar från denna kan användas även för planprogrammet. Riskutredningen föreslår olika skyddsåtgärder för olika avstånd från vägen.
Länsstyrelsen vill betona att risknivån är starkt beroende av vilken typ av
byggnation som planeras i området närmast vägen. Planerat minsta avstånd
för olika typer av byggnader/markanvändning bör framgå.
Kommentar: Beroende på typ av bebyggelse i framtiden skall det hanteras
utifrån risk för påverkan avseende farligt gods. Se även kommentar under
trafikverkets yttrande nedan.
Översvämning
Anpassning av bebyggelse med tanke på översvämning från vattendrag behandlas i programmet. Det är även av stor vikt att området utformas så att
översvämningsproblem vid kraftiga regn och skyfall minimeras.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Programmet kompletteras i tillämpliga
delar.
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Buller
Planprogrammet saknar bullerutredning men hänvisar till bullerberäkningar
som tagits fram för närliggande Melby, ”Trafikbullerberäkning för detaljplan Melby 3:3 m.fl.”, ÅF 2016-11-29.
Beräkningarna avser buller från riksväg 51. Till detta kommer trafikökningen på Rejmyrevägen som vid full utbyggnad schablonmässigt beräknas omfatta 1500-3000 fordonsrörelser per dygn inom programområdet.
Länsstyrelsen hade gärna sett en mera fullständig bullerutredning även om
bullerfrågan har beaktats i planprogrammet. Utifrån beskrivningen i planprogrammet, som innebär att riktvärden för buller blir svåra att innehålla på
vissa platser, kan bulleravskärmning komma i fråga för en eller båda de aktuella vägarna. I det fortsatta arbetet bör lösningar av bullerfrågan studeras i
kombination med krav på säkerhetsavstånd till vägen och estetiska aspekter.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Den bullerredovisning som görs bedöms som tillräcklig i detta programskede. Bullerfrågor behöver studeras
ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag
finns.
Förorenad mark
Föroreningar har uppmärksammats och redovisats som potentiella föroreningar vilket är bra.
Länsstyrelsen bedömer att mer detaljerad information behöver tas fram. De
potentiella föroreningarna behöver också vara inritade på karta för att se hur
de ligger i förhållande till planerad nybyggnation.
Vistinge 6:4 kan utgöra potentiell förorening genom tidigare textilindustri,
ytbehandling av metaller med mera och eventuell provtagning bör ske vid
förändrad markanvändning enligt planprogrammet. Länsstyrelsen anser att
de potentiella föroreningarna som kan komma i fråga bör undersökas i ett
tidigt skede eftersom objektet endast är identifierat och inte inventerat, riskklassat eller undersökt.
Vistinge 6:6 har åtgärdats och enligt planprogrammet behöver inga ytterligare åtgärder göras. Provtagning har dock endast skett för VOC, alifater,
aromater, bly och PAH. Bly har påvisats i grundvattenrör över riktvärdet för
dricksvatten. Ytterligare provtagning kan behöva göras med avseende på bly
och de redan undersökta ämnena samt övriga metaller, eftersom föroreningar kan spridas utanför tomtgräns och eventuella kvarlämnade föroreningar
kan spridas vidare vid grävning.
Kommentar: Kommunen anser att den redovisning som görs är tillfyllest i
detta programskede. En komplettering i programmet görs med textredovisning utifrån yttrandet om potentiella föroreningar. Frågan studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet.
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Miljökvalitetsnormer (MKN)
Vatten
Aktuella vattenförekomster är Vistingebäcken och Glan. Vistingebäcken har
måttlig ekologisk status på grund av morfologin (fysisk påverkan). Glans
ekologiska status är otillfredsställande. Bedömningen grundar sig på växtplankton som visar otillfredsställande status, bottenfauna som visar måttlig
status samt fisk som dock visar god status.
Länsstyrelsen saknar en tydligare beskrivning med avseende på miljökvalitetsnormerna samt en bedömning av hur planprogrammet kan bidra till att
god status uppnås. Av stor betydelse är inte minst hur VA-försörjningen
ordnas i området. Länsstyrelsen förutsätter att detta klarläggs inför kommande detaljplaneläggning.
Kommentar: Programmet får anses ge en tillräcklig beskrivning i ett programskede vad gäller miljökvalitetsnormerna och framtida utredningar med
hantering av vattenfrågor.
T ex. avses en förstudie genomföras för att utreda hur vatten- och avloppsfrågan i stråket mellan Finspång och Svärtinge ska lösas på längre sikt.
Eventuellt kan det bli fråga om en första etapputbyggnad med mindre reningsverk.
Ovan frågor har uppmärksammats i programmet och får närmare studeras i
nästa skede, detaljplaneskedet.
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
Placering av ny bostadsbebyggelse i Vistinge är positivt utifrån pendlingssynpunkt med närhet till två större arbetsmarknader, Finspång och Norrköping.
Det är viktigt att säkerställa att planen inte försämrar framkomlighet på befintliga vägar som har genomfartstrafik. Pendling till och från Rejmyre och
mellan Finspång och Norrköping får inte försvåras. Det är också viktigt att
tillse att framkomligheten för befintliga företag, inte minst de större transporter som sker till och från Siemens, inte försämras.
Kommentar: Se nedan under Trafikverket.
Strandskydd
Länsstyrelsen delar kommunens övergripande bedömning. Länsstyrelsen
vill förtydliga att om strandskyddet avses upphävas inom kommande detaljplaner krävs ett särskilt skäl samt att intresset av att ta området i anspråk, på
ett sätt som avses med planen, väger tyngre än strandskyddets intresse.
Kommunen hänvisar delvis till det särskilda skälet ett angeläget allmänt intresse. En förutsättning för att nyttja det särskilda skälet är i så fall att det
allmänna intresset inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
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Länsstyrelsen vill även särskilt lyfta att för de åtgärder med båtramp och
bryggor mm som planeras vid Glan behöver de särskilda skälen såväl som
lämpliga försiktighetsmått preciseras.
Kommentar: Synpunkten noteras. Strandskyddsfrågan behöver studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag
finns.
Vad gäller båtramp och bryggor så finns det väl beskrivet i programmet
som underlag för fortsatta planskeden och utredningar.
Råd enligt 2 kap. PBL – Allmänna intressen

Hushållning med jordbruksmark
Huvuddelen av exploateringen föreslås ske på jordbruksmark. Länsstyrelsen
saknar ett resonemang kring övervägande om alternativa lokaliseringar för
bebyggelsen. De motiv som anges för exploatering av jordbruksmarken är
alltför generaliserande. För att tillgodose miljöbalkens krav om hänsyn till
jordbruksnäringen skulle mer ingående utredningar och redogörelser för
sökta alternativa lokaliseringar behöva visas – såväl inom planområdet som
i trakten.
Uppgiften om att jordbruksmarken i Finspångs kommun överlag skulle motsvara en klass 3 på en 10-gradig skala är inte riktigt relevant. Länsstyrelsen
vill här erinra om att miljöbalken skyddar brukningsvärd jordbruksmark
oavsett gradering. Jordbruksmarken i kommunen varierar i såväl avkastning
som brukningsvärde. Brukningsvärde beror både på jordens avkastningsförmåga och på förutsättningarna att bruka den, t ex arrondering. En del av
jordbruksmarken i planområdet är finjordsrik och väl arronderad.
Kommentar: Alternativa lägen finns alltid inom en kommun med Finspångs
storlek. Markägaren har initierat önskemål om att pröva om det är möjligt
att använda området för i huvudsak bostadsbebyggelse. Översiktsplanen har
gjort avvägningar om detta i jämförelse med annat läge i kommunen. Därmed finns genom gällande översiktsplan ett politiskt beslut (i kommunfullmäktige) kring utveckling av Vistinge med bostäder mm.
Ovan framförda önskemål och gällande översiktsplanen, så är det inte relevant att lyfta frågan om annat läge i kommunen. Inom planområdet finns
inte bättre förutsättningar än nu angivna. Skäl och konsekvenser finns redovisat i programmet. En utveckling av Finspångs kommun på jordbruksmark
enligt planförslaget bedöms vara av väsentligt samhällsintresse.
Ingen förändring görs i programmet.
Vad gäller uppgiften om att jordbruksmarken i Finspångs kommun är av
klass 3 i en 10-gradig skala så är den hämtat ur Jordbruksverkets rapport
”Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska
planering”, 2014. Kommunen gör ingen analys över om Jordbruksverkets
uppgifter är relevanta eller riktiga, utan anger bara vad rapporten redovisar.
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Djurhållning
Ur lantbruksnäringens synvinkel är det önskvärt att det görs en inventering
av vilka verksamheter med lantbruksdjur som finns i eller inpå planområdet.
Det är värt att fånga upp både stallar och betesdrift. För gårdar med yrkesmässig djurhållning behövs tillräckliga skyddsavstånd för att undvika olägenheter och för att förebygga konflikter.
Kommentar: Den mark och de byggnader som på senare tid använts/arrenderats ut för hästar/djurhållning inom programområdet bedöms
inte behöva beskrivas ytterligare. Hästverksamheten/Djurhållningen i området avses försvinna eller åtminstone flyttas vid ett genomförande av programförslaget.
Vad gäller omgivande fastigheter som bedriver lantbruk så är inriktningen i
programmet att dessa fortsatt ska kunna bedrivas. Avstånd till beteshagar,
gödselhantering mm tas upp i programmet. I nästa skede, detaljplaneskedet,
får närmare studeras hur bebyggelse kan förläggas i närhet till jordbruksmark.
Frågor kring djurhållning behöver studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag finns.
Naturvård
Samrådshandlingarna är väl utformade och innehåller de uppgifter om
kända naturvärden som behövs. Vidare anges att vissa områden ska undersökas närmare längre fram i planprocessen. I detta skede har föreslagen exploatering anpassats efter de förekommande naturvärdena så att de inte
kommer att påverkas direkt. Här anges även att konnektivitet och spridningssamband mellan naturområdena kommer att studeras så att även indirekt påverkan kan studeras och anpassningar göras vid behov.
I handlingarna framgår inte om den nuvarande betesmarken med naturvärden väster om Rejmyrevägen (mellan lagården och den stora kraftledningen)
även i framtiden avses hävdas som betesmark. Detta är högst önskvärt med
tanke på dess naturvärden.
Kommentar: Synpunkten noteras avseende Länsstyrelsens syn på bevarande
mm av naturvärden i programförslaget. Planprogrammet anger ingen annan inriktning väster om Rejmyrevägen än vad som är idag.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning etapp 1 behöver göras
inom planprogramområdet i syfte att fastställa hur fornlämningsbilden ser
ut. Senast arkeologiska insatser gjordes i området var revideringsinventeringen för fornlämningar 1979. Sedan dessa har såväl praxis som lagstiftning rörande fornlämningar ändrats och forskningsläget förstärkts.
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Kommentar: Programmet kompletteras med Länsstyrelsens synpunkt.
Social hållbarhet
Programförslaget innebär utbyggnad av bostäder i en ganska stor omfattning. Därför behövs en planering för hur området ska få en socialt hållbar
utveckling. Länsstyrelsen ser gärna att områdets långsiktiga behov av service och attraktiva mötesplatser vidareutvecklas och dimensioneras. Trygghetsaspekterna bör uppmärksammas. Särskild vikt bör läggas vid gående
och cyklisters säkerhet. Behoven av skolor bör belysas på både kort och
lång sikt.
Kommentar: Trygghetsaspekter har uppmärksammast i olika delar av programmet. Exempelvis vad gäller gång- och cykeltrafik, förskola mm. Kommunen anser att den redovisning som görs vad gäller social hållbarhet är
tillfyllest i detta programskede. Frågan studeras ytterligare i nästa skede,
detaljplaneskedet.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning gällande planprogrammets
miljöpåverkan och behovet av att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Programmet innebär vid full utbyggnad en omfattande exploatering
av jordbruksmark. Enligt Länsstyrelsen medför detta en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen menar att det behöver tas fram en MKB där ianspråktagandet av brukningsvärd jordbruksmark ges en utförligare behandling och
analys.
En fortsatt bedömning av miljöpåverkan och eventuell behandling i MKB
behöver också ske gällande VA-försörjning, dagvattenhantering, strandskydd och buller.
Kommentar: Ianspråktagande av jordbruksmark sker och bedöms inte vara
av betydande miljöpåverkan enligt beskrivning i planprogrammet. Hanteringen i programmet får anses vara tillräckligt som underlag till den fortsatta planeringen med detaljplaner. Frågan om MKB får då tas upp i särskild ordning. Underlaget och beskrivningar i programmet är tillräckligt
beskrivet som kunskapsunderlag nu och för framtida planeringsarbete.
Trafikverket
Trafikverket har 2018-07-09 lämnat yttrande till Länsstyrelsen med ärendenummer 2018/65768. Länsstyrelsen delar i allt väsentligt Trafikverkets synpunkter.
Kommentar: Synpunkten noteras. Se vidare nedan under Trafikverkets yttrande.
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Berörda statliga verk, företag och
intresseorganisationer
Trafikverket

Trafikverket har följande synpunkter:
Riksintressen
Trafikverket har pekat ut riksväg 51 som ett riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § Miljöbalken. I samband med etableringar längs riksvägen är det viktigt att risk, buller och trafikföring tydligt analyseras så att
riksintresset inte påverkas.
Kommentar: Synpunkterna kommenteras nedan under respektive ämnesrubrik.
Risk, farligt gods mm.
På sidan 52 i planbeskrivningen står; ”Bedömningen är att den redovisning
av förslag till riskreducerande åtgärder som gäller för området i Melby bör
kunna vara vägledande även för programområdet i Vistinge. I Vistinge finns
avkörningsräcke stora sträckor. Avkörningsskydd finns vid korsningsavsnittet riksväg 51/Rejmyrevägen. Räcket sträcker sig västerut över gång- och
cykeltunneln som leder under riksvägen. Öster om korsningsavsnittet riksväg 51/Rejmyrevägen sträcker sig avkörningsskyddet ca 60 m. Vid byggnation mellan 15-35 m från riksvägen anges olika riskreducerande åtgärder på
byggnader, dels i avståndsintervallet 15-25 m respektive 25-35 m. Dessa åtgärder, inklusive befintligt avkörningsskydd, bedöms som lämpliga även i
Vistingeområdet.
Trafikverket vill tydliggöra att befintliga vägräcken inte är dimensionerade
för att förhindra avåkning med lastbil utan då krävs räcken av en annan säkerhetsklass. Trafikverket anser även att det är önskvärt att det nya programområdet behandlas i en egen riskutredning.
Kommentar: Kommunen anser att med de riskreducerande åtgärder som föreslås i utförd riskutredning tillhörande detaljplaneområde i Melby är aktuell även som underlag för planering i Vistinge. Åtgärderna redovisas i programmet
Utförd riskutredning anger att det behövs avkörningsskydd vid byggnation
som sker närmare än 35 m från riksvägen. Detta behov bör uppmärksammas i fortsatta planeringen. 50 m från riksvägen finns inga restriktioner
(inga riskreducerande åtgärder behövs), utifrån riskutredningen. Ytterligare
riskanalys kan behöva göras i detaljplaneskedet, om avsteg sker från riskutredningens rekommendationer.
Programmet justeras utifrån ovan och hanteras i kommande detaljplanearbete.
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Trafikbuller
Det är viktigt att planerade områden analyseras i en trafikbullerutredning
och förutsättningarna i den skall vara de aktuella skyltade hastigheterna på
riksväg 51 och länsväg 1173 och det är viktigt att trafikflödena räknas upp
på minst 20 års sikt.
Kommentar: Programmet anger att bullersituationen behöver uppmärksammas i fortsatt arbete längs riksvägen samt Rejmyrevägen.
Den bullerredovisning som görs i programmet bedöms som tillräcklig i
detta skede. Bullerfrågor behöver studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag finns.
I framtiden bör lägre hastigheter på Rejmyrevägen övervägas. Inte minst ur
bullersynpunkt och trafiksäkerhet. Frågan kring val av hastighetsbegränsning mm på Rejmyrevägen får studeras vidare i efterföljande detaljplanearbete. Samråd med Trafikverket sker även i detaljplanearbetet.
Trafikföring, Trafiksäkerhet
Planprogrammet redovisar utredningsområde. Verksamheter i området norr
om riksvägen och öster om länsväg 1173. Trafikverket anser att det skall
vara prickmark 30 meter längs båda sidor av riksintresset riksväg 51. Det är
även olämpligt att skapa nya anslutningar för nära befintlig korsning mellan
Rv 51 och väg 1173.
Kommentar: Programmet anger att någon enstaka ny anslutning till Rejmyrevägen bedöms behöva anordnas för framtida bebyggelse utifrån programmets utformning. Dock inte nära nämnda korsning. Vidare att det behöver utredas om åtgärder behövs vid korsningsavsnittet Rejmyrevägen/riksväg 51. Detta sker lämpligast i detaljplanearbetet. Noterbart är att
prickmark tas endast upp i detaljplaneskedet.
Planprogrammet redovisar tre olika områden med bostäder längs länsväg
1173, ett väster om vägen och två öster om vägen. Detta innebär att det område som kommer att erhålla service, förskola med mera kommer att behöva
nås från de övriga två områdena. Som planprogrammet för tillfället är utformat kommer alla dessa rörelser ske längs länsväg 1173. Trafikverket
önskar tydliggöra att länsvägens huvudsyfte är att ha hög framkomlighet för
kollektivtrafik, näringslivets transporter samt pendlingstrafik.
Kommentar: Programmet fastslår inte lokalisering av service och förskola.
Kommunen anser att Vistinge ska kunna utvecklas utifrån aktuell planering,
och i enlighet med översiktsplanens inriktning. Framkomligheten på Rejmyrevägen kan inte vara av överordnad betydelse för all annan planeringen.
Hög framkomlighet kan inte vara liktydigt med hög hastighet. Istället bör
minskning av hastigheten på länsväg 1173 (Rejmyrevägen) övervägas inom
planområdet.
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Framkomligheten på riksvägen bör så långt som möjligt upprätthållas. Inga
nya anslutningar till riksvägen föreslås i programmet. Samtidigt framför
programmet att det behöver utredas, i fortsatt arbetet, ifall åtgärder behövs
vid korsningsavsnittet Rejmyrevägen/riksväg 51.
Trafikverket anser att det är viktigt att de olika planerade bostadsområdena
ges gena gång- och cykelvägar ner till expressbusshållplatsen vid riksväg
51. Riksväg 51 passeras idag planskild vid expressbusshållplatsen och Trafikverket förutsätter att om det finns behov av att oskyddade trafikanter korsar länsväg 1173 så kommer även detta att ske planskilt.
Kommentar: Se tidigare kommentar angående kommunens syn på sänkt hastighetsbegränsning på Rejmyrevägen. Frågan får studeras vidare om hastighetsbegränsning på Rejmyrevägen, liksom möjligheten och rimligheten
till att anordna planskildhet för gång- och cykeltrafik med Rejmyrevägen i
kommande detaljplanearbete.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har ingen erinran att framföra avseende planprogrammet.
Kommentar: Synpunkten noteras.

Naturskyddsföreningen

Föreningen har följande synpunkter:
Vistingebäcken:
Vistingebäckens strandskydd på 100 m får inte tas i anspråk för exempelvis
bebyggelse eller annat ändamål. Viktigt även för grundvattnet. Ålen vandrar
upp genom bäcken till Kalven och Näfssjön. Den vegetation av både träd
och buskar, samt väster längs Vistingebäcken är mycket viktigt att man bevarar i orört skick. Där skall ingen gallring, röjning eller uppsnyggning ske.
Inte heller anläggas gång- eller cykelvägar.
Kommentar: Programmet redovisar bl a följande angående strandskydd;
Strandskyddsområden föreslås i huvudsak förbli oexploaterade. Endast
några områden ligger inom strandskyddsområden. Ingen påverkan sker på
riksintressant natur, Natura 2000-områden, naturreservat, klassade eller
utpekade naturvärden inom strandskyddsområde.
De platser för bebyggelseutveckling mm som hamnar inom strandskydd studeras i fortsatt arbete så att strandskyddets syfte och värde inte påverkas på
ett oacceptabelt sätt.
Kring Vistingebäcken finns utpekad yta i naturvårdsprogrammet (klass 2).
Denna yta torde vara det mest ekologiskt viktiga området i och omkring
bäcken. Ingen utveckling av bebyggelse o dyl bör medges inom denna yta.

196

Sid 12 (20)

Planerade bostäder inom strandskydd i mindre utsträckning bör kunna vara
möjligt om nämnda yta med naturvärde kan bevaras samt att det bibehålls
fri passage mellan bebyggelseområde och strandmiljöerna.
Översvämningsrisk:
Låglänta områden utefter Vistingebäcken samt vattensjuka områden innebär
översvämningsrisk.
Kommentar: Synpunkten noteras. Programmet redovisar resultat från utförd översvämningskartering i området samt belyser de områden där det
finns risk för översvämning enligt karteringen. Frågor kring översvämningsrisk behöver studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när
ett mer detaljerat förslag finns.
Gölen i nordost:
Gölen i planområdets nordöstra del är viktig lokal för fåglar under hela året,
för växter och för ålens vandring.
Kommentar: Synpunkten noteras. Programmet föreslår ingen förändring för
Gölen. Bostadsutbyggnad mm föreslås på mer än 100 m avstånd från gölen.
Vatten och avlopp:
Det bör vara en allmän anläggning för vatten och avlopp. Den enda lösningen som säkerställer högsta kvalitet och uthållighet.
Kommentar: Särskild VA-utredning (dricksvatten- och avloppslösning) behöver utredas, för tillkommande samt befintlig bebyggelse i Vistinge. En
förstudie avses genomföras för att utreda hur vatten- och avloppsfrågan i
stråket mellan Finspång och Svärtinge ska lösas på längre sikt.
VA-försörjningen är en mycket viktig fråga att klarlägga för Vistinges möjligheter till utbyggnad. Detta anges i programmet.
Ekholmarna, åkerholmar och diken:
Man förutsätter att ekholmarna, åkerholmar och diken bevaras i orört skick.
Dessa innehåller bl a nyckelbiotoper.
Kommentar: Programmet anger att biotopskyddade objekt såsom åkerholmar föreslås bevaras. Även det genomgående biotopskyddade diket bevaras
genom programförslagets uppbyggnad. Eventuellt kan fler biotopskyddade
objekt finnas, vilket behöver uppmärksammas i fortsatt arbete. Dessa biotopskyddade objekt bör i största möjligaste mån bevaras vid utbyggnad. I
detaljplaneskedet behöver klarläggas angående eventuell påverkan på bio-
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topskyddade objekt. Eventuell påverkan på och upphävande av biotopskydd
kräver dispens efter samråd med länsstyrelsen.
Inmätta träd:
Man förutsätter att inmätta träd utmärkes och skyddas.
Kommentar: Stor hänsyn har tagits till av Länsstyrelsen inmätta träd i programmet. Endast ett par inmätta träd hamnar inom område som föreslås för
bostäder i programmet. Frågor kring inmätta träd behöver studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag finns.
Gång- och cykelvägar:
Gång- och cykelvägar bör tillkomma inom planområdet.
Kommentar: Programmet tar upp frågan med gång- och cykeltrafik, bl a
redovisas följande;
Vid större gator, såsom Rejmyrevägen och Bondesättersvägen, bör eftersträvas trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, t ex separata stråk.
I fortsatt arbete behöver frågan lyftas kring eventuellt gång- och cykelstråk
till befintlig bebyggelse i Lämmenäs.
Med en lägre hastighet på nya gator i området bör gång- och cykeltrafik i
huvudsak kunna ske i blandtrafik med övrig trafik.
Grönstråk, som föreslås som planeringsstrategi mellan olika bostadsområden, kan nyttjas för bl a gång- och cykelvägar.
I fortsatt arbete bör även uppmärksammas kring lämpligast (gen) anslutning för gång- och cykeltrafiken till gång- och cykeltunnel under Rv 51.
Djurhållningen:
Djurhållningen på Melby är viktig att ha kvar.
Kommentar: Vad gäller omgivande fastigheter som bedriver lantbruk så är
inriktningen i programmet att dessa fortsatt ska kunna bedrivas. Avstånd till
beteshagar, gödselhantering mm tas upp i programmet. I nästa skede, detaljplaneskedet, får närmare studeras hur bebyggelse kan förläggas i närhet
till jordbruksmark på lämpligt sätt så att boende och jordbruksverksamhet
är förenliga med varandra. Det bör tilläggas att det inte behöver vara negativt med boende i lantlig miljö utan att det även finns förutsättningar att
framtida boende ser det som en kvalitet med boende nära lantlig miljö.
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Inventering av området:
Man förutsätter att en aktuell inventering av rödlistade arter och nyckelbiotoper presenteras.
Kommentar: Ett fåtal kända rödlistade arter hamnar inom område som i
programmet föreslås för bostäder eller utredningsområde för bostäder/verksamheter/fritidsverksamheter. Frågor kring rödlistade arter behöver studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag finns. Nyckelbiotoper redovisas i programmet på ett sätt som
kommunen bedömer vara tillfyllest.
Programmet kompletteras utifrån ovan.
Åkermark:
Åkermark får absolut inte tas i anspråk för bebyggelse eller vägar.
Kommentar: Se kommentar ovan under Länsstyrelsen.
Naturvärden: Områdets naturvärden kommer att påverkas i stor omfattning.
Kommentar: Utbyggnad av Vistinge enligt programförslaget bedöms ta rimlig hänsyn till de särskilda naturvärden som finns inom/i anslutning till programområdet.
Hänsyn har bl a tagits till bl a nyckelbiotoper, hagmarker (utpekade i naturvårdsprogram) samt Vistingebäcken (bl a utpekad i naturvårdsprogram).
Samtidigt anger programmet att det är av vikt att objekt med naturvärde ytterligare behöver studeras vid fortsatt planering.
Se även Länsstyrelsens synpunkt angående naturvård.

Berörda – fastighetsägare och andra
Fastighetsägare Melby 5:1

Fastighetsägaren skriver att man blir bestört över planförslaget på "Vistinge
by". Man är tredje generationen som idag bedriver lantbruk på Melby gård,
och även tidigare drivit lantbruket på Vistinge. Man häpnar när man påstår
att miljön inte påverkas nämnvärt när man planerar att exploatera ca 200 ha
mark mitt ute på landsbygden. Det är inte någon liten by, utan ett stort samhälle som planeras att byggas. Det påstås också att exploateringen leder till
en levande landsbygd när det i själva verket begraver landsbygden. En levande landsbygd för egen del består av en aktiv skogs- och lantbruksnäring
där man bedriver någon form av djurhållning. Man ser inga möjligheter till
att bo kvar och driva ett rationellt lantbruk i framtiden när man blir omringad av bebyggelse. Dessutom minskas möjligheterna för att utveckla
lantbruket när så mycket åkermark exploateras. Det finns flera rättsfall i
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landet där lantbrukare fått lägga ned sin verksamhet när bebyggelse hamnat
för nära gårdar på grund av klagomål från boende på buller och lukt som är
normalt förekommande i ett lantbruk. Idag brukar man åkermark som kommer hamna precis intill den planerade framtida bebyggelsen.
Kommentar: Det står att programförslaget preliminärt ej bedöms innebära
en betydande påverkan på miljön.
Vidare beskriver programmet att en utveckling med utbyggnadsområden i
Vistinge medför att jordbruksområden tas i anspråk. Detta torde vara oundvikligt om Vistinge ska kunna utvecklas utifrån aktuell planering samt översiktsplanens inriktning. Kommunen anser det vara viktigt att ny bebyggelse
på landsbygden tillåts, i detta fall i ett område som i översiktsplanen anges
som ett utvecklingsområde inom område med bebyggelsetryck. Detta för att
stödja livet i landsbygdsmiljö och därigenom en levande landsbygd.
I Vistinge finns ett flertal klassade naturvärden, strandskyddsområde mm
som ger begränsningar för utbyggnadsområden för bostäder. Likaså ger
terrängförhållanden med relativt branta höjdpartier i skogsmark ytterligare
begränsningar. Vistinge är även beläget i jordbruksbygd. Med dessa beskrivna förutsättningar är det ofrånkomligt att orten ska kunna utvecklas
utan att jordbruksmark ianspråktas.
I valet av markanspråk görs bedömningen i programmet att jordbruksmark
bör i ianspråktas framför klassade naturvärden, strandskyddsområden, kuperad terräng mm. Ianspråktagande av jordbruksmark är rimligt och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. Programmets rekommendationer är
samtidigt att biotopskyddade objekt bevaras i största möjligaste mån.
Kommunens uppfattning kvarstår.
Vad gäller omgivande fastigheter som bedriver lantbruk så är inriktningen i
programmet att dessa fortsatt ska kunna bedrivas. Avstånd till beteshagar,
gödselhantering mm tas upp i programmet. I nästa skede, detaljplaneskedet,
får närmare studeras hur bebyggelse kan förläggas i närhet till jordbruksmark på lämpligt sätt så att boende och jordbruksverksamhet är förenliga
med varandra. Det bör tilläggas att det inte behöver vara negativt med boende i lantlig miljö utan att det även finns förutsättningar att framtida boende ser det som en kvalitet med boende nära lantlig miljö.
Något som inte togs upp är påverkan på viltstammarna. Det finns idag stora
viltstammar av vildsvin och kronhjort i området, även dovhjort, rådjur och
älg finns, till och med lodjur och varg har passerat området. Bebyggelsen
kommer också att begränsa möjligheterna till jakt i området.
Kommentar: I programmet tas frågan upp om vikten av att spara natur.
Större områden föreslås bevaras som naturområden i programförslaget. Vidare beskrivs vikten av att bevara möjligheten till spridning och fria passager för djur och växter med koppling mellan olika betydelsefulla naturvär-
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den och skogsområden mm, upprätthålla spridningskorridorer mm. Bl a står
att åkerholmar i största möjligaste mån bör bevaras vid utbyggnad.
Frågor kring natur och djur behöver studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag finns.
Möjligheten till jakt försvinner inom ett område som blir detaljplanelagt.
Dikningsföretaget var i alla fall nämnt, där stora delar av marken från Melby
5:1 avvattnas. Man tycker ändå att större hänsyn måste tas till diket så att
rensning lätt kan utföras.
Kommentar: Bedömningen är att stor hänsyn har tagits till diket i programmets redovisning. Vad gäller rensning är det en skötselfråga som får
hanteras i särskild ordning utöver detta program.
Sammanfattningsvis så tycker man att kommunen inte tar någon hänsyn till
de som bor och bedriver lantbruk i området, och producerar livsmedel samtidigt som landsbygden hålls öppen och levande. Skogs- och lantbruket bör
vi vara rädda om då det också sitter på en del av lösningarna på våra klimatproblem.
Kommentar: Se tidigare kommentarer.

Fastighetsägare Vistinge 6:20, Enhetsområde 1

Korttidsuppställning av lastbilar, öster och väster om Rejmyrevägen direkt
norr om riksvägen:
Detta skapar buller, föroreningar och nedskräpning till befintlig närboendes
fastighet. Vistingebäcken ligger direkt anslutning till platsen och man har ett
äldre vattenuttag genom denna plats. Servitut på Vistinge 6:4 finns gällande
reningssteg efter trekammarbrunn. Även planerad husbilsuppställning i direkt anslutning till Glan, ger samma påverkan som ovan. Glan är en vattentäkt för Norrköping. Hur tar man hänsyn till utbyggnaden med bebyggelse
och verksamheter.
Kommentar: Ovan frågor får uppmärksammas och närmare studeras i nästa
skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag finns.
Dagvattenhanteringen behöver klarläggas i detaljplaneskedet. Studier är
särskilt viktiga i anslutning till ekologiskt känsliga Vistingebäcken, vilken
även leder till Glan (som bl a är dricksvattentäkt). Fördröjningsdammar etc
kan behövas. Dagvattenutredning kan bli aktuellt i detaljplaneskedet. Detta
redovisas i programmet.
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Natur- och kulturvärden samt livsmedelsförsörjning:
Den planerade bebyggelsen tar i anspråk värdefull åker- och betesmark, som
har används kontinuerligt under lång jordbruksepok. Om marken inte har
använts av ägaren själv, så har marken brukats av andra jordbrukare, vilket
därmed ha bidragit till en lokal/nationell självförsörjande livsmedelsproduktion. Den planerade verksamheten motsäger sig Sveriges planerade
självförsörjning av livsmedelsproduktion. Värdefull åkermark och betesmark tas därmed ur produktion och kan inte ersättas. Vad har kommunen för
planering och ansvar för att kunna bidra till Sveriges livsmedelsproduktion i
sina verksamheter som skola etc, är det importerad mat?
Äldre bebyggelser och träd här i omgivningen finns lämpliga boenden för bl
a fladdermöss. Det finns inget nämnt om dem i beskrivning/inventering!
Kommentar: Se kommentarer ovan och planprogrammet om skälen till planerad bebyggelse.
Kommunen anser sammantaget att argumentationen kring ianspråktagandet
av jordbruksmark, motivering, ställningstagande är på ett tillräckligt tydligt
sätt redovisat i programmet. En utveckling av Finspångs kommun på jordbruksmark enligt planförslaget bedöms vara av väsentligt samhällsintresse.
Ingen förändring görs i programmet.
Vad gäller fladdermöss finns ingen dokumenterad särskild inventering i området.
Grundvatten och avlopp:
Hur påverkas vårt eget grundvattenuttag med närliggande avlopp ifrån bebyggelsen? Ska vi bli påtvingade att ingå i detaljplan med grundvatten/dricksvatten och avloppsanslutning?
Kommentar: Programmet anger bl a att en särskild VA-utredning (dricksvatten- och avloppslösning) behöver utredas, för tillkommande samt befintlig bebyggelse i Vistinge. En förstudie avses genomföras för att utreda hur
vatten- och avloppsfrågan i stråket mellan Finspång och Svärtinge ska lösas
på längre sikt för alla.
Eventuellt kan det bli frågan om etappvisa lösningar, t ex att mindre reningsverk görs i området för en första etapputbyggnad, där det efter ytterligare etapper behöver göras en större lösning med anslutning till det kommunala VA-systemet.
Trafik och buller:
Det är fortfarande outrett med trafikverket, efter 2+1 körfält med mitträcket,
buller och hård trafik samt höga hastigheter har blivit resultatet efter denna
ombyggnation. Utfarten är redan idag hårt trafikerad vid rusningstid (morgon kl 6-8/ em kl 15-18).
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Kommentar: Programmet behandlar trafik- och bullerfrågor. Samtidigt
anger programmet att såväl trafik- som bullerfrågor behöver studeras ytterligare i nästa skede, detaljplaneskedet, när ett mer detaljerat förslag finns.
Se även kommentarer till Länsstyrelsen och Trafikverket.
Köpa ut:
Är kommunen istället mer intresserad av att köpa ut mer närliggande mark,
Finspång Vistinge 6:20?
Kommentar: Programmet tar inte upp frågan om eventuella markköp. Om
markägaren till Vistinge 6:20 har intresse av detta så är det en fråga som
får hanteras i särskild ordning utöver detta program.

Markägare Lämmetorp Snåret

Kommunen tillåter inte att enskilda lantbrukare får ta en mycket liten del av
åkermark att lägga till tomt för permanentboende (generationsväxling).
Detta trots att det är åkermark mellan tomt och sjö. Vattnet ej åtkomligt för
allmänheten pga stup.
Kommentar: Detta är ingen fråga för nu upprättat program utan får hanteras i särskild ordning utöver detta program.
Strandskydd och förbud mot byggnation på åkermark tar man ingen hänsyn
till vid planeringen av Vistinge by. Det ofta vattenfyllda diket som går under
vägen till Bondesäter mynnar ut i ån.
Kommentar: Se kommunens kommentarer angående strandskydd i yttranden
från Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen.
I Sverige har vi idag låg självförsörjningsgrad av livsmedel. Vi förlitar oss
på stor import vilket är känsligt beroende på vad som händer i vår omvärld.
Vi vet också att risken för lägre skördar i framtiden är stor pga av torka eller
skyfall. 2018 är ett år då vi har fått känna på torkans effekter. Det finns inte
foder att föda våra djur över vintern. Lägre skördar på spannmål som orsakar dyrt foder inom ägg-, gris- och kycklingproduktion. Dyrare mat till konsumenterna. Hästnäringen har också stora problem. Mycket foder måste importeras till redan till primärproduktionen. Med detta som bakgrund inser vi
nog alla hur oansvarigt det är att ta en hel gård ur produktion.
Kommentar: Se kommunens kommentarer angående jordbruksmark mm i
yttranden från Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen samt i denna samrådsredogörelse i övrigt.
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I utredningen beskrivs åkermarken som mindre bördig. Visar på stor okunnighet i denna fråga. Undertecknad är utbildad hortonom och där ingår
många kurser om våra jordar. Självfallet varierar bördigheten mycket inom
kommunen och på Vistinge gård är jordarna mycket bördiga och ligger med
mycket solinstrålning. Tidigare brukare innan nuvarande ägare tog alltid
mycket bra skördar på gården. Man måste också ha i beaktande att "lättare"
jordar är mycket bra till foderproduktion samt till produktion av potatis,
grönsaker och bär.
Kommentar: Se kommunens kommentarer angående klassning av jordbruksmark mm i yttrande från Länsstyrelsen.
Man anser inte att etableringen av Vistinge by med det korta avståndet till
Finspång gynnar utvecklingen av landsbygden (vilket nämns i utredningen).
För att bibehålla service av olika slag på landsbygden, t ex bussar, borde
satsningen ligga längre bort från tätorten.
Kommentar: Kommunen bedömer Vistinge som ett område lämpligt för bostadsutveckling mm. Se vidare för kommunens kommentarer angående detta
i yttrande från Länsstyrelsen.
Etableringen kommer att medföra negativa effekter på angränsade gårdar
med djurproduktion. Det är oundvikligt att det kan lukta viss tider, damma
och komma ljud från maskiner. Detta under tider då innevånarna i Vistinge
by är lediga och hemma.
Kommentar: Se kommunens kommentarer angående djurhållning mm i yttrande från Länsstyrelsen.
Visionen med 30 000 innevånare i Finspång rimmar inte bra med den höga
arbetslöshet (enligt rapport) i Finspång.
Kommentar: Detta är ingen fråga för nu upprättat program.
Ur miljösynpunkt borde byggnationen göras närmare tätorten för att göra resor till och från jobbet möjliga med cykel.
Kommentar: Kommunen bedömer Vistinge som ett område lämpligt för bostadsutveckling mm. Se vidare för kommunens kommentarer angående detta
i yttrande från Länsstyrelsen.
Även andra områden som är närmare Finspångs tätort än aktuellt programområde kan bli aktuella för bostadsbebyggelse. Detta är också redovisat i den gällande översiktsplan för Finspångs kommun.
Vidare är bedömningen att avståndet till Finspångs tätort ger förutsättningar för såväl cykelresor som för bil- och bussresor.
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Kommunstyrelsen

Planbesked för fastigheterna Lotorp 6:7 och Lotorp 6:8
Sammanfattning
Vallonbygden har inkommit med en begäran om detaljplaneläggning av
fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. En ny detaljplan ska pröva möjligheten att uppföra
12-24 hyreslägenheter i högst två våningar på aktuella fastigheter.
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 2-5 §§ ska kommunen som en
följd av en begäran om planläggning, ändring eller upphävande av gällande
detaljplan eller områdesbestämmelse lämna ett planbesked. Ett planbesked är inte
bindande och kan inte överklagas.
Tidigare ställningstaganden
Området ligger enligt gällande översiktsplan (ÖP2011, antagen av kommunfullmäktige 2011-11-23) inom område där tätortsintressen prioriteras.

Fastigheten Lotorp 6:7 är planlagd för
föreningslokal i högst två våningar med
en maximal byggrätt om 1350 m2
byggnadsyta. DP197, Detaljplan för
Lotorp 6:7 m fl. Planen vann laga kraft
1991-11-07.

Lotorp 6:8 är planlagd för
bostadsändamål fristående hus i högst en
våning. D117, Förslag till ändring av
stadsplanen för del av Lotorp (kv.
Humlegår-den mm), i Finspångs köping.
Planen fastställd 8 maj 1969 av
Länsstyrelsen.
Genomförandetiden har gått ut för båda
detaljplanerna.

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

205

Marika Östemar

2019-03-12
Dnr KS.2018.1177

2 (3)

Förutsättningar
Området berörs inte av område med höga naturvärden som är utpekade i
kommunens naturvårdsprogram. Under detaljplaneprocessen bör göras en
bedömning av områdets eventuella naturvärden.
I området finns inga kända markföroreningar. Enligt planbeskrivningen till DP 197
har området tidigare varit bebyggt med ett antal äldre enbostadshus som samtliga
numera är rivna.
I området finns inga kända fornlämningar.
Närmaste kommunala lekplats ligger ca 350 meter från aktuellt område. Rekreation
så som motionsspår, skogsområde mm finns inom ca 700 meter.
Störningar/ risker
Trafikbuller ska utredas i detaljplanearbetet. Området gränsar till Fröbergs.
Industribuller/ fläktbuller från angränsande verksamhet ska utredas i detaljplanearbetet.
Området berörs troligtvis inte av transporter med farligt gods, men frågan ska
utredas i detaljplanearbetet beroende på vilka verksamheter som finns i
verksamhetsområdet söder om Bygatan.
Lågpunktskarteringen visar inte på några problem med vattenansamling på
fastigheterna. Området ligger på en höjd så det borde inte vara några problem med
översvämning. Avrinning från fastigheterna får inte leda till ökad risk för
översvämning för fastigheter nedströms. Frågan utreds vidare i detaljplanarbetet.
Miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten berör vattenförekomsten Lotorpsån. Ån
har måttlig ekologisk status på grund av framförallt hinder i vattendra-get, med
MKN att uppnå god status 2027. Tillförsel av näringsämnen och föroreningar bör
dock inte öka. Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms inte påverkas.
Området gränsar till fastigheterna Lotorp 7:1 och 7:6 som är planlagda som
industriområde. Bygg- och miljönämnden har inte tillsyn på någon verksamhet där
och det verkar främst röra sig om kontor i byggnaden. Det finns heller inga tidigare
klagomål gällande störning från dessa fastigheter. Frågan om verksamheterna kan
vara störande för ny bostadsbebyggelse ska utredas vidare i detaljplanearbetet.
En solstudie bör göras under detaljplanearbetet på grund av närheten till en hög
industribyggnad direkt söder om fastigheten Lotorp 6:7.
Teknisk försörjning
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Under detaljplanearbetet ska en ledningskoll göras.
Gator och trafik
Aktuellt planområde har tillfart via Lorebergsvägen/ Bygatan och Erkers väg.
Vägarna tillhör den enskilda.
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Kollektivtrafiklinje till Finspång och Igelfors finns i anslutning till området.
Gång- och cykelväg finns längs med Lorebergsvägen, men inte längs Bygatan.
Området är något kuperat. Tillgängligheten till bostäderna ska uppfylla gällande
regelverk.
Samhällsekonomi
Ett genomförande av detaljplanen bedöms i dagsläget inte innebära kommunala
investeringar
Motiverat ställningstagande
Förvaltningen ställer sig positiv till att genomföra planläggning enligt ansökan om
planbesked.
Planarbetet startas efter att kommunstyrelsen beslutat om planuppdrag. Beslut om
att anta detaljplanen bedöms kunna tas under år 2020. Avtal ska tecknas mellan
Vallonbygden och Finspångs kommun för att reglera planarbetets kostnader.
.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att bevilja planbesked för fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8 för
planläggning av bostäder.
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Kommunstyrelsen

Slutrapport projekt Destination Rejmyre 2017-2018
Sammanfattning
Finspångs kommun har under tiden 161101 – 181031 bedrivit projektet Destination
Rejmyre 2017 – 2018 där Länsstyrelsen Östergötland varit delfinansiär.
Projektets mål var att öka antalet besök till platsen Rejmyre, stödja lokala företag till
ökad omsättning, bidra till en nyetablering av ett kommersiellt företag,
marknadsföra platsen samt efterlämna en samverkansmodell för lokala
besöksnäringsföretag.
Ökat besöksantal uppnåddes 2017 men inte 2018. Minskningen 2018 var som störst
under sommarmånaderna maj-aug där besöken ökade på kanotuthyrning och
minskade vid glasbruks- och museimiljön vid hantverksbyn. Besökstalen ökade
sedan sep-nov i hantverksbyn men kom inte upp till föregående års besökssiffror på
årsbasis. Besöksstatistiken mäts via butiksräknare i Hantverksbyn där samma sätt att
räkna data historiskt finns dokumenterat. Utöver butiksräknare har evenemang
utvärderats löpande kring biljettköp och/eller parkerade bilar för att sedan föras in i
en samlad bedömning tillsammans med aktörerna.
2016 var hantverksbyns samlade besökstal ca 24000 och är projektets ingångsvärde,
2017 ökade besökstalen till ca 29200 för att sedan sjunka till ca 20100 personer 2018
i miljön runt hantverksbyn.
Ökad omsättning för lokala besöksnäringsföretag har en tydlig koppling till
besökstalen, det går se att försäljningen av produkter och tjänster följer
besöksstatistiken med undantag för ett fåtal produkter.
Målet kring nyetablering av ett kommersiellt företag har uppnåtts då fyra nya
aktörer har blivit hyrestagare i hantverksbyns lokaler. Ett av dessa företag har
lämnat under projekttiden. Parallellt med dessa har en flytt skett av glasmuseet från
glasbruksbyggnaden till gemensamma lokaler med den kommunala turistbyrån inne
i hantverksbyn.
Antalet artiklar i media kring Rejmyres besöksverksamhet har varit höga. Under
projekttiden har 81 artiklar skrivits i lokala tidningar med positiva budskap, 10 av
dem har belyst projekt Destination Rejmyre. Utöver kontakter med medier har även
Destination Rejmyre deltagit i gemensamma annonsutskick och exponering av
program inför evenemang.

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

209

2019-02-11
Dnr KS.2016.0961

2 (2)

Som samverkansmodell byggdes en mötesstruktur med tillhörande dagordningar för
årets månader (årshjul) upp under projekttiden i hantverksbyn. Denna modell
fortlöper efter projektettidens slut. Fyra utmaningar eller utvecklingsområden har
identifierats i samråd med de verksamma på området. Dessa utvärderas i särskild
ordning efter avslutad högsäsong.
Under projekttiden har projektledaren undersökt förutsättningarna för Rejmyres
besöksnäringsverksamhet. Enkelt uttryckt är förutsättningarna begränsade till
endast öppethållande av mindre butiker eller upplevelseaktiviteter av mindre
karaktär. Inom radien av 15 minuter med bil är invånarantalet, det vill säga det
potentiella kundunderlaget, lågt. När en upplevelse eller aktivitet kan motsvara
förväntningarna på 35-45 minuters enkel väg är däremot förutsättningarna bra då
invånartalet ligger på ett högre snitt än övriga Östergötland. Alltså behöver
verksamheterna samarbeta och bygga på varandra kring gemensamma arrangemang
för att tillsammans förhöja den samlade besöksupplevelsen och på så sätt öka
lönsamheten och besökstalen. Det går även att se att större arrangemang går riktigt
bra i Rejmyre, exempelvis Skogsröjet och Rejmyre Marken.
De flesta besökarna kommer förutom från den egna kommunen även från
kranskommunerna öster och norr om Rejmyre. Platsvarumärket, det vill säga hur
besökarna ser på Rejmyre och vad de har med sig för bild av platsen, uppfattas olika
utifrån vilken kommun besökarna härstammar ifrån. Detta är viktigt att ta med sig
inför marknadsföring framöver, vilka budskap marknadsföringen ska innehålla och
hur den ska anpassas beroende på vilken geografisk yta den är tänkt att synas på.
Under projekttiden har en styrgrupp bestående av Kommundirektör, Utvecklingschef, Samhällsbyggnadschef, Kulturchef, Projektledare samt Länsstyrelsens
Näringsliv- och tillväxtdirektör styrt arbetet och fått information om projektet
löpande. Länsstyrelsen har påtalat sig mycket nöjda med projektets inriktning och
hur utvecklingen av arbetet sett ut. Särskilt nöjda är Länsstyrelsen med hur projektet
har integrerat boende, ideella föreningar och företag i projektmålen som en bra
helhet.
Ekonomin för projektet var beslutad till 1600tkr. Detta har finansierats med 800tkr
från Finspångs kommun och 800tkr från Länsstyrelsen Östergötland. Det
ekonomiska resultatet efter projekttidens slut är +157tkr och har delats upp mellan
parterna enligt 50/50 principen.
I bilaga 1 beskrivs mer ingående resultat, Destination Rejmyres aktiviteter samt vad
som fungerat bra och vilka svårigheter som funnits inom ramen för projektet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att ta slutrapporten av Destination Rejmyre till protokollet
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Slutrapport
Projektnamn

Ärende-ID

Destination Rejmyre 2017-2018
Stödmottagare
Finspångs kommun

197971
Organisationsnummer
212000-0423

Aktuell redovisad period i denna slutrapport
170418 - 181031

Beslutad projekttid
20161101 - 20181031

Slutrapporten bifogas när du skickar in din ansökan om slututbetalning. Rapporten ska skickas
in enligt datum i beslut om stöd. Rapporten ska beskriva hur projektet har genomförts under
hela projektperioden. Aktiviteterna ska dock beskrivas utifrån aktuell period. Utfall och
eventuella avvikelser ska kommenteras tillsammans med en redogörelse av vilka åtgärder som
har vidtagits.
Slututbetalning sker efter Länsstyrelsens godkännande av slutredovisningen och slutrapporten.

Sammanfatta det slutliga resultatet av projektet i förhållande till ursprunglig plan
Beskriv projektets slutliga resultat ii jämförelse med ursprunglig plan
Mål: Att öka antalet besök.
Att mäta antal besök i en hel ort är svårt men en hopslagning av flera indikatorer kan ge en rättvis
bild som projektledare samt berörda aktörer på plats kan stå bakom.
År 1 Besöken i Hantverksbyn, som bör ses som navet i besöksnäringen som helhet, 2017 ökade
de totala besöken ungefär med 20% vilket är en bra ökning från föregående år. Säsongen
började trögt men tog sig i juli och höll i sig resterande del av året. Skälen till ökningen är enligt
aktörerna själva en bra vädersommar för platsens utbud samt bra synlighet i lokala medier och
en mer gemensam annonsmarknadsföring. Arrangemangen var extra bra detta år både till antal
besökare samt bra genomförande. Både Skogsröjet och Rejmyre marknad slog besöksrekord
vad gäller sålda biljetter i inträde respektive parkeringsplatser.
År 2 Besöken i Hantverksbyn minskade 2018 på totalen med cirka 25%. Skälen till minskningen
är enligt aktörerna själva det extremt varma vädret. Det går även att se i månadsstatistiken då
minskningen var stor maj - juli, men ökande i augusti - oktober jämfört med 2017. Bedömningen
är att augusti - oktober bromsade minskningen med 5%. En tydlig ökning går även att se på
aktörer som mår bra av varmt väder, exempelvis kanotuthyrning som ökade sina besökstal med
100%, dvs från ca 400 uthyrningsdygn till 800. Dessa företag är dock ingen stor grupp i Rejmyre
vilka då inte påverkar totalen i så stor utsträckning. Minskningen syns både i de dagliga besöken
och arrangemangen. Undantagen är musikfestivalen Skogsröjet och Östgötadagarna som är två
större arrangemang som översteg förväntat besöksantal.
Mål: Ökad omsättning hos företagen.
Genomförandet i detta mål bygger till största del på ökande besökstal samt att ”krydda”
företagens affärsmässighet samt att del av året sälja på annan plats. Det går tydligt att se
samband med besökstalen samt att vädret år 2 gynnade vissa och missgynnade andra beroende
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på utbud. År 1 svarade alla företagare att omsättningen ökade medan år två svarade de flesta att
den minskat med ett par undantag. Coop och Qstar, vars utbud har en strategisk funktion på
landsbygden och gynnas indirekt av besöksnäringen har svarat att den ena har ökat sin
omsättning under båda åren medan den andra har sett en minskning. Destination Rejmyre har
bidragit med att bjuda in till workshop kopplat till affärsmöjligheter på nätet och sociala medier
som marknadsföringsplattform.
Mål: Minst en nyetablering av ett kommersiellt företag i miljön.
Tre nya företag har tillkommit i lokalerna i hantverksbyn. Ett företag har lämnat. Detta har skett i
samarbete med det kommunala bolaget FFIA (Finspångs Förvaltning- och Industrihus AB). Där
har Destination Rejmyre bidragit med exempelvis visningar i lokalerna samt att medla mellan
parterna och att ge synpunkter för att göra fastighetsägandet än mer effektivt.
Mål: Efterlämna en samverkansmodell.
En ”mapp” med rekommendationer bestående av årshjul med planeringsmöte, fredagsmöten
(varannan vecka) samt huvudansvar för respektive evenemang under året med
rekommendationer. Tillhörande kontaktlista till kommunala funktioner finns med i mappen som
lämnas till berörda aktörer i Hantverksbyn. Denna mapp ska även kunna revideras och lämnas ut
till nya etableringar tillsammans med exempelvis hyreskontrakt i Hantverksbyn.
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Beskriv genomförda och pågående aktiviteter under perioden
Använd tabellen nedan för att beskriva aktiviteterna under perioden. Ange periodens kostnad för aktiviteten samt vilket/vilka kostnadsslag som använts. Kommentera eventuella
avvikelser från beslutad budget.

Aktivitet

Periodens
kostnad för
aktiviteten

Besök och samtal hos alla aktörer. I samtalet fick aktören
beskriva sin upplevelse av nuläget samt vad de tror kan bli
bättre och vad de kan bidra med. Denna aktivitet 9 st
Genomföra samverkansmöten som ska fortlöpa över tid.
Inledningsvis 1ggr/mån kvällstid men förändrades efter
utvärderingsdagen 2017-09-21 till varannan vecka morgontid.
Denna aktivitet 23 st
Workshop nyföretagarcentrum 2017-11-21, föreläsning
”Besöksnäring utanför ramarna” 2017-09-21. Aktivitet 2 st
Möten kring olika nyetablering. Aktiviteter unika etableringar
10 st
Föreläsningar, spridning av projektet, deltagit i samverkan
med andra kommuner med mera. Aktiviteter 12 st

Kostnadsslag
(exkl.
personalkost.)

Kommentera status i genomförandet och eventuella
avvikelser från beslutad budget

Enligt mål i plan
Enligt mål i plan

Enligt mål i plan
Enligt mål i plan
Enligt mål i plan

Destination Rejmyres del i 14 arrangemang samt skapande av
Enligt mål i plan
evenemangsplan och utvärdering av respektive event.
Aktiviteter 14 st
Kommentera om det är några avvikelser enligt plan som kan kräva någon åtgärd och i så fall vilken?
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Rapportera utfall av indikatorer
Om indikatorer finns med i beslut om stöd så ska dessa följas upp i tabellen nedan

Indikator

Ackumuler
at
utfall

Kommentera ackumulerat utfall utifrån uppsatt målvärde

Aktiviteter antal

70
aktiviteter

I projektansökan finns målsättning kring genus. Aktiviteterna har haft ett snittvärde på
deltagande med ca 50% kvinnor och 50% män.
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Hur har projektets resultat uppfyllts?
Bedöm i tabellen nedan hur effekterna på kort sikt har uppnåtts utifrån förväntade effektmål. Utgå ifrån
målen enligt beslut om stöd. Effekter på kort sikt kan exempelvis vara att målgruppen förvärvat ny kunskap
som ett resultat av att projektet genomfört utbildningar.

Effekter på kort sikt

Har till
Har till Bara vissa Har ej
största del hälften
delar har uppnåtts
uppnåtts uppnåtts uppnåtts

Kommentar

1) Ökat antal besökare till
Destinationen

☐

☒

☐

☐

År 1 Ökning ca 20%
År 2 Minskning ca 25%

2) Ökad omsättningen hos
de lokala företagen

☐

☒

☐

☐

Företagens försäljning
följer besöksstatistiken
generellt. Vissa ligger
strax ovanför den kurvan
andra under

3) Medverka till en nyetablering

☒

☐

☐

☐

3 nya etableringar och 1
aktör har upphört med sin
verksamhet

4) Efterlämna en samverkansmodell

☒

☐

☐

☐

En plan, sk ”mapp”, har
delats ut till företagen och
kommunicerats via samverkansmöte

☐

☐

☐

☐

Beskriv eventuella utmaningar och hur projektet har arbetat med att överbrygga dessa.
Under projektets andra hälft har ett par yttre faktorer bidragit till att försvåra arbetet utifrån
måluppfyllelsen. Glasbrukets VD, en nyckelperson som samarbetspartner i projektet, avslutade
sin tjänst hastigt i februari månad. Bruket anställde då en ny VD som även hon slutade efter två
månaders tjänstgöring. Därefter har det inte funnits någon VD på plats som nyckelperson att
strategiskt samarbeta med på Glasbruket. Glasbruket är den största och viktigaste verksamheten
för besöksnäringen som helhet och för projektets måluppfyllelse.
En annan svårighet som har utkristalliserats under projektets gång är de otydliga rollerna som
finns kopplade till hantverksbyns lokaler mellan FFIA-Vallonbygden-Finspångs kommun. Här har
projektledaren hanterat etableringsprocessen då ny aktör visat intresse och inom ramen för
otydligheten även kompenserat för fastighetsägaren och i vissa fall även skötseln av
byggnaderna. När oklarheter och i vissa fall konflikter mellan fastighetsägare och hyrestagare ägt
rum har på det sättet inte projektledare uppfattats som neutral vid ett par tillfällen av aktörerna.
Otydligheten i fastighetsägandet är något som både Finspångs kommun och hyresgästerna i
Hantverksbyn vittnat om och står bakom.
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Vad kommer projektet att bidra till på längre sikt?
Beskriv projektets mål på lång sikt (effekter på läng sikt) och kommentera möjligheter att nå dessa. Beskriv
utifrån målen som finns angivna enligt beslut om stöd. Exempel på effekter på längre sikt kan vara
beteendeförändringar hos målgruppen.

Effekter på lång sikt

Kommentar

Samverkansmodellen

Hela tanken med modellen är att aktörer på plats enklare ska
kunna organisera sig tillsammans. Det är extra viktigt i en geografisk miljö som Rejmyre. Samverkansmodellen innehåller
även avsnitt om de större arrangemangen.

Samverkansmöten

Dessa möten har varit navet i att prata ihop sig, informera och
planera tillsammans. Samverkansmötena äger rum fredagar
09.00 varannan vecka. Närvaron har gått från mycket låg till
hög och denna mötesstruktur ska aktörerna fortsätta med. Mötet leds av bestämd person och minnesanteckningar skrivs och
läggs ut i gemensam FB-grupp

Facebook-konto

Under projekttiden har projektledaren platsmarknadsfört Hantverksbyn genom Facebook-konto. Detta konto har idag växt
och utgör en bra marknads- och informationskanal. Detta konto
kommer skrivas över till tre bestämda aktörer som kan fortsätta
nyttja verktyget och sprida en gemensam information.

Digital infogrupp

Alla aktörer har varit medlemmar i en digital grupp där alla kan
kommunicera snabbt kring info eller frågor. Minnesanteckningar
från samverkansmötena sparas även i denna grupp. Denna
kommunikationskanal fortsätter att användas.

Finspångs kommun samt FFIA

I bland annat styrgruppen har frågor som rör den inre organisationen diskuterats för att hitta förbättringar kopplat till kommunala åtaganden samt rollen som fastighetsägare genom bolaget
FFIA.

Har projektet nått fram till andra resultat än förväntat?
Beskriv om det finns andra resultat.

Under projektets gång med utökad närvaro på platsen, har ytterligare kontakter knutits mellan
kommunen och civilsamhället. Utifrån ett demokratiskt perspektiv har projektet bidragit till en ökad
känsla av sammanhang för invånare, föreningar och företagare i Rejmyre. Projektet har även bidragit
till att synliggöra Rejmyre som ort och plats in i Finspångs kommun där kunskapen förbättrats så att
enskilda frågor kan ingå i en bättre helhet vilket gynnar Rejmyres fortsatta utveckling.
Genom Destination Rejmyres platsmarknadsföring och framförallt det ökade mediautrymmet i
lokalmedia har en ökad stolthet utvecklats hos enskilda invånare där vissa vittnat om att de fått se sin
ort på ett annat positivt sätt än de tidigare tänkt på. Att personer säger sig uppskatta det som finns på
ett annat sätt vilket hjälper till i processen att tänka nytt i den fortsatta utvecklingen.
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Beskriv vad som varit framgångsrikt och mindre framgångsrikt i projektet

Vad har varit framgångsrikt i projektet och vilka faktorer är främst bidragande till detta?
Genom att involvera befintliga aktörer och ta till vara på nya krafter som uppmärksammas under
projektets gång har det samlade engagemanget bidragit till större effekt för helheten. Exempel på
detta är Östgötadagarna som fått uppsving två år i rad på grund av att programmet blir bredare
och mer innehållsrikt med ett evenemang en flera mindre. En viktig del i att bibehålla effekter av
projektet på sikt är även att jobba på detta sätt framåtgent.
Med ett utifrånperspektiv genom projektledaren har samtal av olika karaktär ägt rum med alla
intresserade aktörer kring deras egna verksamhet. I flera fall har aktörer uttryckt det som ”nyttigt”
för företagets utveckling att få input och mottaga andra perspektiv utanför den inre sfären.
Vad har varit mindre framgångsrikt i projektet och vilka faktorer är främst bidragande till detta?
En svårighet, vilket är svårt att avgöra eventuella negativa effekter av, är att projektet kom igång
senare än beräknat då projektledaren anställdes i inledning av högsäsong då beslut behöver
fattas snabbt. Svårigheten i detta var att samtidigt vara i etableringsfasen i projektet. På sikt görs
bedömningen att förseningen av projektstarten inte påverkade projektets utgång.

Hur har information om projektet spridits externt?
Beskriv hur projektet planerat/genomfört aktiviteter för att sprida information om projektet externt.

Projektledaren har medverkat i tre återkommande regionala nätverk; nätverket för turistbyråer
och nätverket med tre andra kommuner kring kulturfastigheter och verksamhetsutveckling av
dessa samt med Visit Östergötland med bland annat referensgrupp för Östgötadagarna.
Projektledaren har medverkat som; talare på Byarådets årsmöte i Rejmyre, i hembygdsföreningen Gamla Rejmyres medlemsmöte, utställare på mässan Finns i Finspång samt drivit turistbyrån
där samtal förts med besökare och boende.
I de annonser som projektet medverkat i kring marknadsföring eller information kring evenemang
har Länsstyrelsens logga använts som standard.
Antal annonser med Länsstyrelsens logga 12 st.
Under projektet har projektledaren arbetat aktivt mot lokala medier som en del i marknadsföringen och för att synliggöra aktiviteter. Rejmyre som besöksort har medverkat i; SvT, SR Östergötland, Norrköpings tidningar, Folkbladet, Norrköping News samt Länstidningen.
Antal artiklar med positivt budskap 81 st.
Antal artiklar med Projekt Destination Rejmyre som huvudroll 10 st.
Efter projektet planerar projektledaren seminarium för kommunstyrelsen kopplat till projektrapport
och diskussion kring projektet.
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Hur har projektgenomförandet fungerat och vilka erfarenheter har stödmottagaren och
eventuella parter fått genom projektet?
Exempelvis: vad har fungerat väl eller mindre väl? Vilka har varit de viktigaste framgångsfaktorerna? Hur
har eventuella hinder bemötts/undvikits? Vad tar ni med er för lärdomar inför liknande, framtida situationer?

Stödmottagaren:
Den ökade närvaron på plats som bidragit till starkare relationer mellan parter i samhället och till
kommunala funktioner tror vi (Finspångs kommun) kan utnyttjas för insatser i ett bredare perspektiv kring landsbygdsutveckling av orten med omnejd. På samma sätt som detta varit en
framgångsfaktor i projektet bör det finnas fog för att framgångsfaktorn innefattar även andra utvecklingsområden i Rejmyre.
Då problematiken i rollfördelningen kring fastigheterna mellan FFIA-Vallonbygden-Finspångs
kommun visat sig under projektet tar Finspångs kommun med sig detta för att utveckla en bättre
tydlighet som ska gynna både fastighetsägandet och företagen.
I och med den breda uppsättningen av tjänstepersoner i styrgruppen har informationsflödet varit
transparant och bidragit till en känsla för helheten vilket gynnar arbetet framöver.

Stödmottagarens parter:
Enligt tillfrågade aktörer har de tydligt uppskattat att bli speglade av någon från utsidan, att det
givit nya perspektiv på den egna verksamheten. Aktörerna säger också att det har varit skönt att
ha en person att vända sig till som kan lyfta ”problem” på ett sätt de själva tycker är svårt att ta
upp med andra i gruppen. Projektledaren tror att den nya mallen med årshjul och mötesstruktur
kommer att hjälpa företagen i sin kommunikation och egna förväntningar på varandra.

Underskrift av projektledare

Datum
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Jane Hjelmqvist

2019-02-11
Dnr KS.2019.0187
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Kommunstyrelsen

Kriterier för miljöutvecklingspott
Sammanfattning
2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och
klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott på 300 tkr (beslut 2017-12-18
dnr KS.2017.1112). 2018 delades ut pengar till bland annat laddstolpar för
elbilar, städvagnar, elcyklar till kommunens cykelpool samt åtgärder för att
möjliggöra källsortering inom två verksamheter.
Även i år finns 300 tkr i en miljöutvecklingspott och inför årets utlysning har det
tagits fram kriterier för bidragsansökningar.
Följande kriterier föreslås för årets miljöutvecklingspott:
1. Investeringen ska vara för en miljöutvecklingsåtgärd i den kommunala
verksamheten.
2. Investeringen ska bidra till något av följande
 minskad klimatpåverkan genom en minskning av koldioxidutsläpp
 minskad användning av kemikalier
 minskade avfallsmängder (eller t ex ökad källsorteringsgrad)
 minskad vattenanvändning
eller ha annan miljö- eller klimatvinst som redovisas av sökanden.
3. Bidraget kan sökas av alla kommunala verksamheter.
4. Bidrag kan vara till en fysisk investering eller annan investering (t ex
utbildning).
Åtgärder som få bidrag kan finansieras i sin helhet.
Förslag till beslut
1. Att fastslå kriterier för årets miljöutvecklingspott
2. Att en jury bestående av samhällsbyggnadsrådet och två tjänstepersoner
får uppdrag att bedöma ansökningar som kommer in och föreslå
fördelning av medel till ett kommande kommunstyrelsesammanträde.

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

Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen - behov
och möjliga alternativ
Sammanfattning
Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten andel
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till hösten 2016
klarat att erbjuda boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns.
Den äldre befolkningen ökar i Finspång så som i övriga Sverige. Medborgarnas
behov av hjälp och stöd ökar med åldern. Åldersgruppen över 80 år kommer inom
10 år att öka med ca 400 personer.
Sektorn har genomfört en utredning av behov och möjliga alternativ avseende
utbyggnad av boende. Inom ramen för uppdraget har sektorn:
1. Tagit fram en befolkningsprognos för äldre
2. Kartlagt nuläge inom vård och omsorg avseende boendeplatser, beläggning
och volym
3. Utrett behov av nya särskilda boendeplatser
4. Belyst resurseffektivt boende ur bemanning och administrationssynpunkt
5. Visat på alternativ för utökning av platser:
a. Hällestadgården
b. Utökning av platser i tätort i befintliga lokaler
c. Vad händer med Storängsgården?

Behov av nytt boende
Flera arbetsgrupper inom sektor vård- och omsorg har fått uppdrag att utreda olika
boendealternativ.
Vid boendeplaneringar bör kommunen ta hänsyn till framtida
rekryteringsutmaningar, digitalisering, hanterbara chefsområden och lokaler som
underlättar effektivt resursutnyttjande.

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

220

Ann-Christin Ahl Vallgren

2019-01-30
Dnr KS.2019.0146

2 (2)

Utredningen visar att det inom äldreomsorgen finns ett behov av 30 nya
boendeplatser inom de kommande åren.
Sektorn ser flera möjliga alternativ:
Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården innebär ett behov av 100 nya
platser som tillgodoses genom nybyggnation.
Alternativ 2 Hällestadgården och nybyggnation
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom
tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av 89 platser.
Alternativ 3 Tätort och nybyggnation
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom
tillbyggnation av 6 nya platser på Hårstorpsgården, 4 nya platser på Tegelbacken
och nybyggnation av 91 platser.
Alternativ 4 Nybyggnation 30 platser
Det ökade behovet innebär ett behov av 30 nya platser och tillgodoses med
nybyggnation 30 platser.
En förkalkyl är gjord och belyser investeringskostnader, hyreskostnader och
kapitalkostnader.

Förslag till beslut
Sektor vård och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Enligt något av ovanstående alternativ.
2. Att beakta sektor samhällsbyggnads och sektor vård och omsorgs kostnader
i budgetarbetet
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Sammanfattning
Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten
andel särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till
hösten 2016 klarat att erbjuda boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns.
Den äldre befolkningen ökar i Finspång så som i övriga Sverige.
Medborgarnas behov av hjälp och stöd ökar med åldern. Åldersgruppen
över 80 år kommer inom 10 år att öka med ca 400 personer.
Visionen 30 000/2035 påverkar behov och befolkningsprognosen. Sektorn
gör bedömningen att en uppföljning av boendeplaneringar behöver göras
regelbundet för att den ska följa utvecklingen.
Flera arbetsgrupper inom sektor vård- och omsorg har fått uppdrag att
utreda olika boendealternativ.
Vid boendeplaneringar bör kommunen ta hänsyn till framtida
rekryteringsutmaningar, digitalisering, hanterbara chefsområden och lokaler
som underlättar effektivt resursutnyttjande.
Sektorn ser flera möjliga alternativ:
Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården innebär ett behov av
100 nya platser som tillgodoses genom nybyggnation.
Alternativ 2 Hällestadgården och nybyggnation
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom
tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av 89
platser.
Alternativ 3 Tätort och nybyggnation
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom
tillbyggnation av 6 nya platser på Hårstorpsgården, 4 nya platser på
Tegelbacken och nybyggnation av 91 platser.
Alternativ 4 Nybyggnation 30 platser
Det ökade behovet innebär ett behov av 30 nya platser och tillgodoses med
nybyggnation 30 platser.
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Bakgrund
Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten andel särskilda
boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till hösten 2016 klarat att erbjuda
boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns. Under senare delen av året och fortsatt under
2017 har dock betydligt fler väntat på plats till ett särskilt boende (säbo) än tidigare.
Volymökningen beror inte på att fler personer som ansöker om plats, orsaken är att det inte
blir lediga lägenheter i samma omfattning som tidigare.
Inom sektor Vård och omsorg har diskussion förts om möjligheten att bygga till
Hällestadgården och Åstugan som är ett populärt boende, dit många önskar få flytta då de
beviljas plats på särskilt boende.
Vallonbygden har som ägare till Hällestadgården tagit fram en nybyggnadskarta för att se om
det är möjligt att bygga ut Hällestadgården netto med 9 lägenheter och Åstugan med 3
lägenheter och konstaterat att det är möjligt.
Inom sektorn ser vi flera positiva effekter av att göra denna utbyggnad förutom att det är ett
populärt boende bland brukare, anhöriga och personal.
Hällestad hemtjänst har flyttat till egna lokaler, och med det har plats frigjorts för fler
personal i befintliga utrymmen (omklädningsrum och personalrum). Det finns plats för fler
brukare i matsalen och andra gemensamma utrymmen. Vi behöver bygga om matsalen lite för
att få ännu mer yta och kanske bygga in altanen utanför. Vi behöver i princip endast bygga till
lägenheter och inte mer gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Åstugan är en liten demensavdelning med 7 lägenheter vilket gör att det är svårt att få ett
effektivt schema. I det fall vi ökar platserna till en avdelning om 10 lägenheter får vi en
betydligt mer kostnadseffektiv verksamhet.
På Hällestadgården finns ett unikt samarbete med föreningslivet och kyrkorna som gynnar
verksamheten och bidrar till att det är liv och rörelse i huset. Dessutom kommer varje dag
personer utifrån och äter i matsalen vilket också bidrar till en trevlig miljö.
I mötena med Vallonbygden har även tankar att uppföra 3 - 4
seniorbostäder/trygghetsbostäder i nära anslutning till ett utbyggt Hällestadgården/Åstugan
förts på tal med syfte att i ännu högre grad kunna samutnyttja de verksamheter som finns på
Hällestadgården.
Finansieringen av tillbyggnaden sker dels genom hyresintäkter för lägenheterna från brukarna
och dels genom kommunens resursfördelning.
Det finns idag möjlighet att söka statligt stöd för byggande av bostäder till äldre
(trygghetsboende och särskilt boende) vilket Vallonbygden är informerade om och kommer
att göra.
Vallonbygden har lämnat ett förslag på hyresavtal på om- och tillbyggnad av
Hällestadgården/Åstugan, se bilaga.
Hans-Erik Olofsson, VD Vallonbyggden föreslår en avtalstid på 10 år med 3 års förlängning
för att hålla ned hyran. I hyresavtalet är kostnad för reservkraft inräknad.
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Uppdrag
Ta fram en befolkningsprognos för äldre
Kartlägg nuläge inom vård och omsorg avseende boendeplatser, beläggning och volym
Utred behov av nya särskilda boendeplatser
Belys resurseffektivt boende ur bemanning och administrationssynpunkt
Alternativ för utökning av platser:


Hällestadgården



Utökning av platser i tätort i befintliga lokaler



Vad händer med Storängsgården?



Behov av nytt boende

Arbetsgrupper
Sektor vård och omsorg har utrett deluppdrag utifrån detta huvuduppdrag. Dessa
arbetsgrupper har varit.
Uppdrag
Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen:
Ekonom och utvecklingsstrateg i samverkan med näringslivsavdelningen och sektor
samhällsbyggnad.
Hällestadgården:
Utvecklingsstrateger och ekonom samt administratör och enhetschef för Hällestadgården.
Utökning av platser tätort utbyggnad:
Utvecklingsstrateg, ekonom, enhetschefer för Tegelbacken, Hårstorpsgården och
Hällestadgården
Inköp/Investeringar vid utbyggnad av Hällestadgården:
Utvecklingsstrateg, enhetschef för Hällestadgården och ekonom.
Samverkan hemtjänst och boende i Hällestad:
Enhetschefer Hällestad hemtjänst och Hällestadgården.
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Behov av boendeplatser
Bilden nedan visar att flera aspekter påverkar behovet av byggnation. Sektorn utgår från
nedan beskriva delar i denna utredning. I den här utredningen utreds inte fastigheternas
skick/status (behov av renovering, ”fastighetsskicket” på boendena). Sektor samhällsbyggnad
belyser detta i sin utredning Lokalstrategisk plan 2018 - 2027.
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Befolkningsprognoser
Den äldre befolkningen ökar i Finspång så som i övriga Sverige. Medborgarnas behov av
hjälp och stöd ökar med åldern. Sektorn har utgått från prognoser framtagna av ekonomi och
styrningsavdelningen och visas i diagrammet nedan.

Befolkningsutveckling i Finspångs kommun
2008-2036 65år och äldre
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Tabellen nedan visar faktisk befolkning till 2017 och beräknad prognos till 2025.
Ålder
65 - 79
80+
65+

2016
3 900
1 364
5 264

2017
3 938
1 387
5 325

2018
3 947
1 412
5 358

2019
4 010
1 389
5 399

2020
4 016
1 408
5 424

2021
3 970
1 463
5 433

2022
3 960
1 495
5 455

2023
3 910
1 570
5 480

2024
3 867
1 634
5 501

2025
3 820
1 695
5 515

Inom vård och omsorg är de flesta brukarna över 80 år. Den åldersgruppen ökar med 331
personer vilket innebär en ökning med 24% jämfört med 2016.
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Volymer
Kartan nedan visar var invånare över 80 år bor i Finspångs kommun. Dessa är presumtiva
brukare. Flyttar inte dessa personer som är över 80 år så kommer det ske en ökning av
hemtjänsttagare i Skedevi, Igelforsområde, Lotorp och Hällestadområdet.
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Medborgare mellan 70 och 79 år visas på kartan nedan. Det blir ännu tydligare att det
kommer ske en volymökning inom Skedevi, Igelforsområde, Lotorp och Hällestadområdet
framöver om den äldre befolkningen inte flyttar därifrån.
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Medlivslängdens ökar
Befolkningsprognosen påverkas av hur medellivslängden utvecklas. Nedan beskriver SCB sin
analys.
Sverige har länge haft en hög medellivslängd. År 2015 var den 84,0 år för kvinnor och 80,4
år för män och jämfört med många andra länder är det högt. Ökningen av medellivslängden
har dock varit svag i Sverige och under den senaste femårs-perioden har flera andra länder
passerat Sverige. Sverige har länge haft en hög medellivslängd.
År 2014 hade Sverige i jämförelse med andra länder i Europa den nionde högsta
medellivslängden för kvinnor och den sjätte högsta medellivslängden för män. Spanska
kvinnor hade med 86,2 år den högsta medellivslängden i Europa. Kvinnor i Japan hade med
86,7 år den högsta medellivslängden i världen – knappt tre år högre än kvinnor i Sverige.
Bland män var det islänningarna som toppade listan, både i Europa och i världen, med 81,3
år.
Medellivslängden i Sverige har ökat med 0,7 år för kvinnor och ett år för män under perioden
2009–2014. Det placerar Sverige bland de länder i Europa som haft den minsta ökningen. En
svag ökning går generellt att se i länder med relativt hög medellivslängd, till exempel män
och kvinnor i Schweiz och kvinnor på Island. Japan har också en svag ökning för både
kvinnor och män.
Medellivslängden för män har i Sverige ökat mer än för kvinnor sedan 1980-talet. Den
utvecklingen går igen i nästan hela Europa. Under perioden 2009–2014 ökade
medellivslängden för europeiska män i genomsnitt med 1,4 år medan motsvarande ökning för
kvinnor var ett år. Männens större ökning gör att skillnaderna mellan kvinnors och mäns
livslängd har blivit mindre.
Att livslängden i Sverige inte har ökat lika mycket som i andra länder under de senaste åren
beror på en svagare förbättring när det gäller olika dödsorsaker. Jämfört med kvinnor i
Japan och Frankrike har en studie visat att dödligheten i de flesta av de vanligaste
dödsorsakerna är högre i Sverige bland medelålders och äldre.
I framtiden väntas medellivslängden öka i de flesta av världens länder. I SCB:s
befolkningsprognos från år 2016 beräknas medellivslängden år 2060 vara 89,1 år för kvinnor
och 86,7 år för män i Sverige. Det innebär en ökning med fem år för kvinnor och med drygt
sex år för män jämfört med dagens medellivslängd samt en fortsatt minskad skillnad mellan
könen.1
Förändras medellivslängden så kommer befolkningsprognoserna att förändras.

1

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Hog-medellivslangd-i-Sverige/ 2018-09-26
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Kartläggning av nuläge inom vård och omsorg
För att kunna göra en bedömning av vård och omsorgsbehov behöver kommunen utgå från
volymutveckling och beläggningsgrader för hemtjänst och särskilda boenden. Insatserna
hemtjänst och särskilda boenden är biståndsbedömda och påverkas av lagstiftning, riktlinjer
för biståndsbedömning och individens vilja och självbestämmande. Det är också viktigt att
komma ihåg att såväl hemtjänst som särskilda boenden har ett antal brukare/kunder som är
under 65 år. Dessa finns inte med i nationell statistik.
Hemtjänst volymer
Vård och omsorg har följt volymerna för planerade timmar och verkställda timmar under flera
år. Det är ett viktigt instrument för resursfördelning och volymberäkning. Vård och omsorg
ser att timmarna har minskat sedan sektorn tagit fram nya riktlinjer för biståndshandläggning
och utvecklat metoder för handläggning. Antalet överklagande i Finspångs kommun avseende
hemtjänst och särskilda boende är få. Tabellen nedan visar totala antalet hemtjänsttimmar
oavsett ålder mellan åren 2012 till 2018.

Timmar
17 000,00

Verkställda timmar hemtjänst per månad och under
2012-2018

16 000,00

År 2017
År 2016

15 000,00

År 2015

14 000,00

År 2014
År 2013

13 000,00
År 2012
År 2018

12 000,00
11 000,00
10 000,00
jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Månader

Finspångs kommun har fler hemtjänsttagare än jämförbara kommuner och i jämförelse med
kommunerna i Östergötland. Andelen hemtjänsttagare per invånare över 65 år har sjunkit
sedan de nya riktlinjerna för biståndshandläggning infördes. Detta var ett av målen med nya
riktlinjer.
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2016 gav kommunstyrelsen sektor vård och omsorg i uppdrag att utreda brytpunkten mellan
insatsen hemtjänst och särskilt boende. Under hösten 2016 informerade sektorn politiska
ledningsgruppen om var den generella brytpunkten ligger för kommunen. En brytpunkt i
denna skrivelse betyder punkten när en insats som t.ex. hemtjänst blir dyrare kostnadsmässigt
än en boendeplats.
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv. En samlad individuell bedömning ska göras, den enskildes önskemål och de
alternativa insatserna lämplighet i sig, men även kostnaderna för omsorgen i den ena och
andra formen.
Vid bedömningen av val av vilken insats som ska komma ifråga måste en sammanvägning
göras av olika omständigheter.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 (KS.2016.0478-4) att fastställa följande principer vid
biståndsbedömning:
- Den önskade insatsens lämplighet som sådan
- Kostnaden för den önskade insatsen
- Den enskildes önskemål
Det innebär att biståndshandläggningen ska beakta om särskilt boende är ett alternativ för att
tillgodose skälig levnadsnivå för brukare med behov av många hemtjänstinsatser. I Finspångs
kommun rör det sig om ca 10 personer som har insatser i hemtjänst som har volymer högre
eller motsvarande en särskild boendeplats. Det nya arbetssättet kan enbart kan användas av
nya kunder/brukare eftersom innevarande brukare har gynnande beslut.
Behovet av hemtjänstinsatser ökar med åldern vilket illustreras i tabellen nedan. För invånare
över 65 år var snittet ca 9,8% och för hemtjänsttagare över 80 år var snittet ca 27,6%.
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Det är fler hemtjänsttagare per invånare ju äldre befolkningen är.
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Volymer Särskilda boenden
Antal boendeplatser per invånare över 65 år är färre i Finspång än jämförbara kommuner och i
jämförelse med andra kommuner i Östergötland.

Finspångs kommun behöver ta ställning till om kommunen har för avsikt att ligga i nivå som
riket eller liknande kommuner.
Nedan visar beläggning för särskilda boendeplatser i Finspång 2016-2018.

Beläggning särskilda boendeplatser Finspång
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
2016
2017
2018

Jan
96%
91%
94%

Feb
94%
96%
93%

Mar
95%
95%
94%

Apr
96%
96%
94%

Maj
97%
95%
96%

Jun
98%
95%
97%

2016

2017

Jul
97%
93%
96%

Aug
98%
92%
95%

Sep
97%
94%
0%

Okt
97%
95%
0%

Nov
97%
96%
0%

Dec
97%
95%
0%

2018
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Beläggningen var 2016 i snitt 97%, för 2017 var det 94% och till och med augusti 2018 är
beläggningen 95%. Beläggningen för 2010 var 95% och 2011 var 95%. Belagd tid är när
brukare bor på det särskilda boende. En lägenhet kan vara erbjuden en brukare men brukaren
har inte flyttat in till boendet och då är lägenheten ej belagd. Därav att sektorn inte kan ha
100% beläggningar en längre tid i sin statistik. Riktmärket för en hög beläggning bedöms vara
ca 95%.
Icke verkställda beslut ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Sektor vård och
omsorg kunde verkställa alla sina boendebeslut inom lagens intention dvs inom 90 dagar
innan 2016. Nedan visar sammanställning över icke verkställda beslut mellan åren 20162018.
Icke verkställda inom 3 månader
2016
2017
2018
0
13
0
Kv 1
0
12
5
Kv 2
0
5
12
Kv 3
12
0
Kv 4
Totalt
12
30
17
Tabellen över icke verkställda beslut visar att kvartal 3 2018 var 12 personer som inte
verkställts inom 3 månader.
Under året har enhetschefen för Berggården upplevt att det är svårare att belägga lediga
lägenheter på Berggården främst för att färre personer önskar plats på Berggården. Sex
stycken har tackat nej till boende på Berggården efter sommaren. När man väl flyttat så är
100% nöjda visar den senaste undersökningen ”Vad tycker den äldre om äldreomsorgen
2018?”.
Exempel från några lediga lägenheter under detta år:
Lgh avd Gläntan- ledig lgh från 180215 inflytt 180615, dvs tomt i 4 månader.
Lgh avd Gläntan- ledig lgh från 180606, beräknad inflytt 181026, dvs tomt i 4 månader.
Lgh Smedjan- ledig lgh från 180629, inflytt 180829, dvs tomt i 2 månader.
Lgh Smedjan- ledig från 180809, inflytt 181031, dvs tomt i nästan 2 månader.
Rosenhyttan- ledig från 180814, inflytt 181003, dvs tomt i nästan 2 månader.

Tabell över antalet särskilda boende- och korttidsplatser fördelat per boende 2018:
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Betaren

Hårstorp
sgården

Hällesta
dgården

Tegelbacken

Sergelsgården

Storängs
gården

Berggården

Totalt

20

24

25

0

0

39

24

132

Varav antal parboendeplatser

0

0

6

0

0

0

0

6

Antal
demensplatser
Antal
korttidsplatser
Antal demenskorttidsplatser
Antal geropsykiska platser
Totalt exkl.
korttidsplatser
Totalt inkl
korttidsplatser

9

0

7

27

0

27

7

77

0

0

5

0

10

7

3

25

0

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

7

0

0

0

7

29

24

32

34

0

66

31

216

29

24

37

34

10

73

44

251

Antal
säboplatser

Vid en ögonblicksbild över Finspångs kommuns särskilda boendeplatser är
åldersfördelningen enligt nedan:

Ålder
Under 65 år
65 - 79 år
80< år
varav 90<år
varav 80-89år

Antal brukare (2018-0927) per åldersfördelning
3
45
161
69
92

Befolkning per
åldersfördelnin
g

Andel
brukare/åldersfördelnin
g befolkning

3947
1412
235
1177

1,1%
11,4%
29,4%
7,8%

Vision 30 000/2035
Näringslivsrådets tillväxtarbete för Finspångs kommun (Ks.2017.0199) beslutades av
kommunstyrelse och kommunfullmäktige under 2017. Tillväxtmålet är att Finspång ska
arbeta emot att 2035 ha 30 000invånare. I ärendet med kompletteringar så har man tittat på
hur denna ökning skulle fördelas mellan åldersintervallen 0 - 19, 20 - 64 och över 65 år.
Utredningen har utgått ifrån SCB:s befolkningsprognos 2016. I den senaste bedömningen från
2016 antar SCB att 33% av ökningen utgörs av åldrarna 0 - 19 år, 41,5% i åldrarna 20 - 64 år
och 25% i åldrarna 65 år och äldre. Omräknat i individer i Finspång skulle detta innebära
2800 individer i åldersintervallet 0 - 19, 3600 individer i åldersintervallet 20 - 64 och 2100
individer i åldrarna över 65 år. Om äldre personer är benägna att flytta mellan kommuner får
framtiden sia om, sektorn behöver därför följa befolkningsprognoserna nogsamt över tid. I
utredningen Näringslivsrådets tillväxtarbete för Finspångs kommun belyses även ett ökat
behov av vårdplatser inklusive korttidsplatser med 100 platser om befolkningen ökar enligt
SCB:s prognosfördelning. Fortsättningsvis i denna utredning utgår sektorn från SCB
befolkningsprognoser ej vision 30 000/2035. Sektorn kommer att justera boendeplaneringar
allt eftersom kommunen tar fram nya befolkningsprognoser.

14
238

Behov av platser
I beskrivna analyser har vi inte tagit hänsyn till vision 30 000/2035. Det är viktigt att sektorn
följer den beräknade befolkningsökningens faktiska åldersfördelning utifrån visionen
30 000/2035. Därav behöver en uppdatering av detta dokument genomföras med
regelbundenhet.
Behov av hemtjänst
Enligt befolkningsprognoserna i Finspångs kommun så kommer andelen över 80 år att öka
fram till 2036. Invånare 65 till 79 år kommer öka de närmaste åren för att sedan minska till år
2036. Ökningen kommer innebära över 110 nya hemtjänsttagare över 80 år till 2027.
Volymökningen beräknas utifrån samma behov som de äldre hade 2017. För invånare mellan
65 - 79år finns inte motsvarande statistik.
2017
1 387
383

Antal invånare 80+
Antal invånare 80+ med hemtjänst, 27,6%

2022
1 495
413

2027
1 793
495

2036
1 814
501

Behov av särskilda boenden
Om Finspångs kommun ska ha samma andel kommuninvånare över 65 år som bor på särskilt
boende som jämförbara kommuner innebär det ett ökat behov av boendeplatser. Idag har
Finspångs kommun lägre andel boendeplatser än jämförbara kommuner och jämfört med
Östergötland. När vi analyserat individstatistiken ser sektor vård och omsorg att 2017 års
redovisning är felrapporterad. Våra prognoser i detta uppdrag bygger på procent från 2016
som bedöms som mer relevant och ger en mer rättvis bild. Sektorn kommer att analysera detta
och via internkontrollen säkra individstatistiken för kommande år.

Antal invånare 65+
Antal boendeplatser 3,8% med 95% beläggning
Antal boendeplatser med yngre än 65 år
Behov av säboplatser utifrån 3,8%
Antal boendeplatser 4% med 95% beläggning
Behov av säboplatser utifrån 4%
Behov av säboplatser utifrån 4,1%

2017

2022

2027

2036

5 325
213

5 455
218

5 529
221

5 453
218

Ca 3
216
224

Ca 5
223
230

Ca 5
226
233

Ca 5
223
230

227
233

235
240

238
244

235
240

Idag har Finspångs kommun 216 särskilda boendeplatser och 35 korttidsplatser. Det innebär
att om kommunen vill ha samma andel särskilda boendeplatser som riket (alla kommuner i
Sverige) behöver kommunen utöka antalet med 22 särskilda boende platser till 2027.Om
kommunen vill ha samma andel boendeplatser som liknande kommuner behöver kommunen
utöka antalet med 28 platser. Detta är en beräkning gjord enbart på befolkningsprognos.
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Behovet av särskilda boenden kan förändras beroende på den äldre medborgarens syn på
särskilda boenden och hemtjänst. I denna utredning har samlokalisering med äldre enligt SOL
och äldre inom LSS inte utretts.

Bemanning effektivt resursutnyttjande
Framtida rekryteringsbehov
Vård och omsorg står inför stora utmaningar då det gäller en ökande volym och därmed ett
behov av kompetensförsörjning. Nedan är en bild från Kommunalekonomernas mässa 2018
där Sveriges kommuner och landsting redovisade rekryteringsprognos inom välfärden fram
till 2026. 2

Det är en ny dimension som man bör fundera och att ta ställning till. Hur säkrar vi
kompetensförsörjningen totalt?
Digitalisering och effektivisering av arbetsuppgifter är viktigt för att möjliggöra en god vård
och omsorg då den arbetsföra befolkningen inte ökar i den utsträckning som behoven gör. Vid
planering av lokaler är det viktigt att beakta detta för att kunna säkerställa verksamheten.

2

http://www.kommek.se/upload/PDF/22.%20Rekryteringsrapporten_kommek.pdf 2018-09-27
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Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft (omvårdnadspersonal) 2025 i
Östergötland3

I den här rapporten menar arbetsgruppen att effektivt resursutnyttjande innebär lokaler som
medför att personal kan schemaplaneras effektivt, dag såväl som natt, samt att boendet är
lagom stort ur chef- och administrationssynpunkt. Det finns ett uppdrag inom sektorn att lyfta
hanterbara chefsområden. I den arbetsgruppen har man lyft vikten av att chefsområden ska
vara tillräckligt stora för att drivas av en chef eller flera heltidschefer. Små enheter som
”plockas ihop” är inte gynnsamt för kontinuiteten då det kan innebära fler chefsbyten och
administratörsbyten tex vid omorganisationer och volymökningar. Små enheter innebär även
mycket restid för chef och administratör då enheten inte kan bära administrationen själv utan
behöver kompletteras med andra enheter/uppdrag vilket bör beaktas. För små enheter eller för
stora enheter vid nybyggnationer och ombyggnationer är inte gynnsamt ur ett
organisationsperspektiv.

3

Östra Mellansverige 2025, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos SCB ISBN 978-91-639-2025-1 s.98
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Enligt artikeln nedan är ledarskapet en av de viktigaste trivselfaktorerna i arbetslivet.
Forskningsrådet Forte har på regeringens uppdrag tagit fram en kunskapsöversikt om
sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Här är en lista på
några av friskfaktorerna i arbetslivet.
1. Ledarskap Ett rättvist och stödjande ledarskap som ger arbetstagarna möjlighet att
påverka sin egen arbetssituation ökar arbetstillfredsställelsen.
2. Tydliga mål Öppenhet och tydlighet om företagets eller organisationens mål ger energi
och ökad arbetslust.
3. Delaktighet Genom att ge de anställda medinflytande över verksamheten och beslut som
rör arbetsförhållandena gynnas både hälsan och organisationen.
4. Autonomi Möjlighet att själv styra sitt arbete och sin arbetsbelastning minskar stressen
och ger en skyddande effekt mot höga krav.
5. Positivt socialt klimat Trivseln och arbetsklimatet beror mycket på relationerna mellan
kollegor och mellan chefer och anställda.
6. Fortbildning Vidareutveckling i arbetet är bra för självkänsla och engagemang. Dessutom
gynnas verksamhetens utveckling.
7. Kommunikation Öppenhet och en fungerande kommunikation på arbetsplatsen ger ökad
trygghet och arbetstillfredsställelse.
8. Belöningssystem Medarbetarna behöver få erkännande för sin arbetsinsats, till exempel i
form av löneförhöjning, befordran och positiv feedback.
9. Balans arbete-fritid Möjlighet att påverka arbetstiden så att inte arbetet inkräktar på
fritiden ökar välbefinnandet och minskar stressen.
10. Anställningstrygghet En osäker anställning ökar risken för psykisk ohälsa.4

Utifrån nationell rekryteringsprognos och behov av personal så torde hanterbara
chefsområden vara en viktig del för att rekrytera nya och behålla gamla medarbetare.

4

https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2015/tio-faktorer-pa-jobbet-som-gor-dig-friskare/
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Vad är lagom stor avdelning /avdelningar för att få en effektiv dag såväl som natt?
Arbetsgruppen har inte hittat någon vetenskaplig grund för optimala platsantal per avdelning
men flera kommuner 5nämner att 8 - 12 platser är bra. Både utifrån brukar- och
bemanningsperspektiv. Sektorns enhetschefer för säbo instämmer i att det är bra med en
avdelning som är ca 10 - 12 platser.

5

Borås, http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8918926&fileOId=8918928,
https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/riktlinjer-vid-utformning-av-v%C3%A5rd-och-omsorgsboende.pdf
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Befolkningsstrukturer i Finspång
Vid boendeplanering behöver kommunen fundera på var personalen är villig att arbeta.
Kommer framtidens anställda vilja pendla mer eller mindre än idag. Kommer det vara svårare
eller lättare att rekrytera i tätort eller landsbygd i framtiden?
Sommaren 2018 innebar svårigheter att rekrytera semestervikarier över lag men i
ytterområdena i synnerhet. En korttidsavdelning på Berggården stängdes för att minska
vikariebehovet i Rejmyre. En extra ersättning till vikarierna i Rejmyreområdet utbetalades
och i Hällestadsområdet fick vikarierna en extra bonus om man arbetade mer än 6 veckor
under sommarperioden. I utvärderingen av sommaren 2018 lyfts att besluten att ge extra
ersättningar kom för sent för att få full effekt.
Bemanningscentralen har skickat en enkät tills semestervikarierna för sommaren 2018. I
svaren kan man inte se huruvida vikarier har upplevt det som positivt eller negativ att arbeta i
glesbygd eller tätort.
Erfarenheter från uppdraget Attraktiv arbetsplats Rejmyre är att det är viktigt med
samordnarfunktioner mellan hemtjänst och särskilt boende för att samutnyttja personalen på
bästa sätt i landsbygd. Det behövs en viss höjning av grundbemanning för att täcka planerad
frånvaro.
Arbetsför befolkning i Finspång
Ekonomi och styrningsavdelningen har sammanställt befolkningen fördelat utifrån tätort och
småtätorter för den faktiska befolkningen 2016. Mellan 50 - 55% av befolkningen tillhör
arbetsför befolkning.
Fördelningen geografisk för hela befolkningen var 2016:
Befolkning fördelat i områden
Hällestad (inkl Sonstorp, Ljusfallshammar,
Borggård, Grytgöl och Igelfors)
Rejmyre
Lotorp,Butbro, Falla och Torstorp
Glesbygd (övriga områden)
Finspångs tätort
Totalt

Antal folkbokförda
1821
937
1620
4264
12884
21526
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Deluppdrag utökning av platser
Hällestadgården
Bakgrund
Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten andel särskilda
boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till hösten 2016 klarat att erbjuda
boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns. Under senare delen av året och fortsatt under
2017 har dock betydligt fler väntat på plats till ett särskilt boende än tidigare. Volymökningen
beror inte på att fler personer som ansöker om plats, orsaken är att det inte blir lediga
lägenheter i samma omfattning som tidigare.
Inom sektor vård och omsorg har diskussion förts om möjligheten att bygga till
Hällestadgården och Åstugan som är ett populärt boende, dit många önskar få flytta då de
beviljas plats på särskilt boende.
Vallonbygden har som ägare till Hällestadgården tagit fram en nybyggnadskarta för att se om
det är möjligt att bygga ut Hällestadgården med 9 lägenheter och Åstugan med 3 lägenheter
och konstaterat att det är möjligt.
Uppdrag
Utifrån ovanstående behöver sektorn göra en kostnadsanalys samt titta hur andra kommuner
hanterat de höga hyreskostnader som nybyggnation innebär. Arbetsgruppen har arbetat med
uppdraget utifrån följande frågeställningar:


Undersök kostnader för befintliga säbo-platser i Finspång - snitthyra/kvm, kostnad
gemensamhetsutrymmen.



Vilken hyresnivå kan vi lägga oss på Hällestadgården/Åstugan? Kan det skilja mellan
nybyggda delarna och befintliga lägenheter? Om inte hur hanterar vi det?



Ska vi fastställa någon form av tak för hyresnivåer inom säbo i Finspång? Undersök
lagligheten i ett sådant beslut – eventuellt möjligt då alla som bedöms ha rätt till
insatsen säbo behandlas lika.



Vad skulle en eventuell ”subventionering” kosta?



Orientera er i omvärlden – hur löser andra kommuner höga kostnader vid
nybyggnation? Vad anses vara en rimlig hyresnivå?



Hur många tjänster behöver vi utöka med då vi utökar verksamheten i Hällestad?
Kostnad?



Problematisera kring den övergripande resursfördelningen och vår egen
resursfördelning inom sektorn. Vad kan vi göra för antaganden om den övergripande?
Behöver vi ompröva vår egen?



Sektorn blockförhyr samtliga särskilda boenden förutom Hällestadgården. Undersök
för- och nackdelar att även blockförhyra Hällestadgården

Utredningen finns i sin helhet i rapporten ”Hällestadgården - Uppdrag: Konsekvenser av
tillbyggnad”.
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Resursfördelning inom vård och omsorg om Hällestadgården byggs
ut
Vård och omsorg har sedan 2008 haft en resursfördelningsmodell till våra särskilda boenden.
Om samma resursfördelning ska gälla för utbyggnaden så innebär det att sektorn behöver
utöka bemanning dag, drift per plats och samt eventuellt utökning av nattorganisation,
chefskap och administratör.
Utökning:

Årsarbetare

Kostnad tkr

9 säboplatser

5,14

2 544

3 demensplatser

2,22

1 099

Drift 12 boendeplatser

259

Inventarier avskrivning och
ränta

100

Utökad nattbemanning
1personal/natt

1,92

1 200

Ev. chef+ administratör

1,5

950

Utökning ssk/kommunrehab

(0,07+0,02)*12=1,08

696

Total kostnadsökning
personal och drift

6 848

Hyresökning

2 981

Ludvika moms 18%

-536

Hyresintäkt (90%
beläggning av 12 brukare á
5000kr/månad 720 tkr)

-648

Säbo avgifter (90% närvaro
och 77% betalningsförmåga
för 12 lägenheter)

-203

Sektorns kostnad för
utbyggnad tkr

8 442

Ökad nettokostnad per
plats

704 tkr/plats

Sannolikt borde hemtjänstärenden med stora insatser vara de som flyttar in. Det innebär att
om brukare har mycket omfattande vårdbehov så kan en del av kostnadsökningen dämpas via
mindre kostnader per brukare. Enhetschefen för Hällestadgården har intervjuat dag- och
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nattpersonal på Hällestadgården och Åstugans personal samt brukare om för och nackdelar
med boendet som har sammanställts nedan.
Fördelar med utbyggnad Hällestadgården
Möjlighet till utevistelse och aktiviteter på olika sidor av boendet. Det finns trädgård,
trädgårdsland, fruktträd och bärbuskar och växthus. Mycket aktiviteter finns kring odlande
och omhändertagande av grönsaker, frukt och bär.
Hällestadgården har stöttning av föreningsliv, kyrkorna och pensionärsorganisationerna på
orten genom Hällestadgårdens vänner. Boendet får hjälp av frivilliga med aktiviteter,
underhållning och resor.
Hällestadgården har en öppen matsal med tillhörande tillagningskök.
Många i personalgruppen lever i närområdet och har god personkännedom när nya boende
flyttar in.
Boendet har under många år haft en stabil arbetsgrupp med mångårig erfarenhet från
Hällestadgården.
På Hällestadgården lyfter man även fram ”god stämning och positiv syn på livet bland
pensionärer och personal” som en fördel.
Nackdelar med utbyggnad Hällestadgården:
Svårt med kommunikation med allmänna färdmedel, buss och färdtjänst.
Utökning av platser innebär ett för stort chefsområde för en chef att hantera*
Ovisshet om personalförsörjning i landsbygd i framtiden*
* Arbetsgruppens uppfattning
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Samlokalisering Hällestadområdet
Inköp/investeringar vid utbyggnad Hällestadgården
Inventera och kostnadsberäkna vad som behövs köpas in i form av möbler, husgeråd m.m.
Norrköpings kommun som byggt flera äldreboenden under den sista åren gör bedömningen att
det går åt ca 100tkr /boendeplats vid nybyggnation för alla inventarier. Detta har varit
sektorns grund vid beräkning av avskrivningar och räntor.
Utred och ta ställning till om den 3:e våningen behövs ställt i
relation till nuvarande omklädningsrum.
Är ej utredd.
Vad krävs vid en samlokalisering hemtjänst – säbo
Hällestad hemtjänst flyttade 2017 till egna lokaler, i och med det frigjordes plats för fler
personal i befintliga utrymmen (omklädningsrum och personalrum). Under utredningens gång
har tankar fötts att återigen samlokalisera hemtjänsten med Hällstadgården utifrån
möjligheten (och nödvändigheten) att samverka kring personal m.m. Enhetscheferna inom
Hällestadområdet är intresserade av en samverkan för att möta morgondagens utmaningar.
De vinster enhetscheferna kan se gällande samlokalisering i Hällestad är följande:












Gemensam administrativ personal
Chefen för hemtjänsten och chefen för säbo kan ersätta varandra vid semestrar och
annan frånvaro då de lär sig varandras enheter och träffar respektives personal
dagligen genom att de delar lokaler. Finns då alltid chef på plats.
Cheferna har stöd av varandra i det dagliga arbetet och det är även
kompetensutvecklande att se och lära både säbo och hemtjänst.
Nyttja personalen på mest kostnadseffektiva sätt genom att man hjälps åt över
enheterna vid sjukfrånvaro, ökning och minskning av antalet brukare. Detta sker också
lättare när personalgrupperna är rent fysiskt nära varandra och då får insyn i
respektives arbete.
Vi nyttjar vissa utrymmen gemensamt.
Trygghet för Hällestadsområdets brukare som flyttar in på säbo när
hemtjänstpersonalen finns i lokalerna de flyttar till.
Säbo och hemtjänst kan gemensamt arbeta med utveckling av
dagverksamhet/Träffpunkt/social tid på landsbygden (Hällestad) så att brukarna får
samma förutsättningar till detta som i tätorten.
Samutnyttjande av fordon av båda enheterna.

Lokalbehov hemtjänsten om samlokalisering:
 Omklädningsrum dam med plats för 35 skåp + 5 herr
 Parkeringsplatser för hemtjänstens bilar 10 st med eluttag
 Parkeringsplatser personal minst 12 st. (Finns redan befintliga)
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Kontor till chef, Lapsplanerare och personal (med plats för 3
datorer/arbetsplatser)
Morgonmötesrum med plats för 15personer
Förråd
Tvättstuga (personalkläder)
Förråd i anslutning till tvättstuga (för personalkläder)
Cykelförråd (gemensamt säbo)
Vilrum (Gemensamt med säbo)
Mötesrum med plats för 25 personer till APT och dyl. (gemensamt med säbo).

En förutsättning för att samverkan ska bli lyckosam är att enhetscheferna har en vilja att
samverka.
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Utökning av platser tätort - utbyggnad
möjliga alternativ
Utökning av befintliga lokaler i tätorten- Hårstorpsgården och Tegelbacken beskriv nedan.
Hårstorpsgården-lokalerna idag
Hårstorpsgården har 24 särskilda boendeplatser, 12 per våning. I byggnaden finns även ett
LSS-boende(gruppbostad) med 6 platser och en förskoleavdelning med 20 platser.
Gruppbostadens lägenheter liknar de som är på äldreboendet. Gruppbostaden ligger på
entréplan. Där finns ett kök, ett dagrum och ett personalkontor.
Förskolan Kvarnen ligger på entréplan med egen ingång. Lokalerna består av kök, lekrum,
vilrum, personalrum. En förskola med endast en avdelning är inte lika kostnadseffektiv som
en förskola med flera avdelningar.
Arbetsgruppen gör bedömningen att förskolan skulle kunna användas som
dagverksamhet/träffpunkt. Hemfosa äger lokalerna.
Hårstorpsgårdens äldreboende är ett för litet chefsområde för en chef. En utökning skulle ge
förutsättningar för hanterbart chefsområde.
Tegelbacken-lokalerna idag
Tegelbacken har 34 särskilda boendeplatser med inriktning demens. I byggnaden finns även
en dagverksamhet med inriktning demens.
Hemfosa äger lokalerna.
Enligt enhetschef finns det brukare och anhöriga som upplever det svårt att komma till
Tegelbackens dagverksamhet när brukaren är i tidigt stadie av sin demenssjukdom. De kan
tycka det är svårt att se andra som kommit långt i sin demens. Enhetschefen tycker att
dagverksamheten skulle ha en egen ingång.
Hårstorpsgården-möjliga förändringar av lokalerna
För att kunna utöka antalet platser på Hårstorpsgården så förutsätter det att det finns nya
lokaler för gruppbostaden och förskolan. Idag finns det inga tomma lokaler vilket innebär att
utökningen endast kan ske om det finns ersättningslokaler för förskolan och gruppbostaden.
En nybyggnation av gruppbostaden och inkludering av förskolan till större lokaler bedöms av
sektor samhällsbyggnad vara möjligt inom 4 - 5 år. Kommunen gör bedömningen att det inte
är några problem för Hemfosa att göra förändringarna som sektorn önskar. Gruppbostaden
idag har bra lokaler men om det blir en förändrad verksamhet kan det innebära en viss
investeringskostnad för att konvertera dessa platser till säbo-platser.
Fördelar:
Utökningen av platser som ger totalt 30 säboplatser på Hårstorpsgården samt en
dagverksamhet ger förutsättningar för ett hanterbart chefsområde.
Hårstorpsgårdens läge är gynnsamt om personal behöver åka med kollektivtrafiken
(hållplatser ligger i närheten till Linköping och Norrköping)
Läget gör det också möjligt för brukarna att gå till Viberga köpcentrum. Detta är uppskattat av
de brukare som idag bor på boendet.
Brukare som går på dagverksamhet får en egen ingång och boendet har ej demensavdelningar.
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Lägre totalkostnader för kommunen jämfört med den utbyggnation som kan ske på
Hällestadgården.
Nackdelar:
Finspångs kommun inte har några tomma ersättningslokaler för gruppbostad och förskola.
Behoven inom LSS såväl inom förskolan ökar och deras behov av lokaler ökar.
Utökningen av vårdboendeplatser inom sektor vård och omsorg kommer förskjutas med flera
år jämfört med Hällestadgårdens utökning av platser. Hällestadgården bedöms kunna
verkställas inom ett år.
Kommunkoncernen äger ej boendet.
Berörda sektorers synpunkter:
Om detta är aktuellt måste andra sektorer involveras i arbetet. Sektor Utbildning har lyft att
Kvarnen är en liten, ej effektiv lokal, där man inte kan samutnyttja personal under
öppettiderna. Sektor social omsorg har ökat behov av servicebostäder och gruppbostäder
vilket gör det svårt att genomföra i närtid.
Tegelbacken-möjliga förändringar av lokalerna
Om dagverksamheten flyttar till Hårtorpsgården så möjliggörs en ombyggnation av
Solgläntan till 4 nya demenslägenheter.
Fördelar:
Utökningen av platser som ger totalt 38 demensplatser och förblir ett hanterbart chefsområde.
Tegelbackens läge är gynnsamt om personal behöver åka med kollektivtrafiken (hållplatser
ligger i närheten till Linköping och Norrköping).
Tegelbacken är ett populärt boende för både brukare som personal.
Brukare som idag besöker dagverksamheten behöver ej se brukare med långt gången demens.
Lägre totalkostnader för kommunen jämfört med utbyggnation av Hällestadgården.
Nackdelar:
Finspångs kommun inte har några tomma ersättningslokaler för gruppbostad och förskola.
Behoven inom LSS såväl inom förskolan ökar och deras behov av lokaler ökar.
Utökningen av vårdboendeplatser inom sektor vård- och omsorg kommer förskjutas med flera
år jämfört med Hällestadgårdens utökning av platser. Hällestadgården utökning bedöms
kunna verkställas inom ett år.
Kommunkoncernen äger ej boendet.
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Storängsgården
Hur Finspångs kommun ställer sig till Storängsgården har en avgörande roll för hur
lokalfrågan hanteras. Det är kommunens största boende med dagverksamhet, demensplatser,
korttidsplatser, vanliga särskilda boendeplatser.
Antal säboplatser
Antal demensplatser
Antal korttidsplatser
Totalt

Storängsgården
39
27
7
73

Hyresavtalet för Storängsgården går ur 2024-05-31 och uppsägning ska ske minst 12 månader
innan hyrestidens utgång annars förlängs kontraktet med 5 år.
Ekonomi Storängsgården
Under flera år har Storängsgården haft stora underskott. En av orsakerna till svårigheten att få
en ekonomi i balans är att lokalerna ur ett bemanningsperspektiv inte är effektiva.
Avdelningarna är små och de ligger även ”långt” från varandra ur samverkanssynpunkt.
Äldreomsorgen nationellt har under flera år förbättrat kunskapen och kvaliteten om de äldre
och därmed höjt kraven för utförarna. Att inom demensavdelningar ha bemanning som kan
agera skyndsamt är ett exempel, bemanning nattetid är ett annat exempel där kraven har
förändrats. För att tillgodose nya krav när lokalerna inte är optimala har Storängsgården
kompenserats med en höjd bemanning.
Nedan illustreras detta:
Storängsgården
Driftskostnader
Personalkostnader
Underskott
Merkostnader:
Personalkostnader p.g.a. sjukfrånvaro
och ineffektiva avdelningar
Extra anslag p.g.a. små ineffektiva
avdelningar
Stimulansmedel som extra åtgärd p.g.a.
sjukfrånvaro och ineffektiva
avdelningar
Summa av merkostnader:
Merkostnader omräknat till årsarbetare

Tilldelning
12 980 000 kr
34 426 000 kr

Prognostiserad kostnad
12 013 000 kr
38 686 000 kr
- 3 520 000 kr
3 111 000 kr
1 442 000 kr
972 000 kr
5 525 000 kr
12 åa

Arbetsgruppen menar att en nytt bemanningseffektivt boende kan reducera årsarbetarna med
ca 12 årsarbetare jämfört med 2018. Sektor vård och omsorg behöver vara effektiva i sitt
resursutnyttjande avseende personalbemanning då vi kommer att ha en ökad differens mellan
tillgången och efterfrågan på arbetsmarknaden. Dessa personer behövs för att täcka en del av
Finspångs kommuns kommande volymökning.
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För och nackdelar Storängsgården
Enhetscheferna för Storängsgården har sammanställt för och nackdelar med boendet enligt
nedan.
Fördelar:
Trevlig innergård (två stycken) för lättillgänglig utevistelse
Samlingssalen
Nackdelar:
Små avdelningar
För små gemensamhetsutrymmen – möjliggör inte möblering för trevlig samvaro (på vissa
avdelningar är gemensamhetsutrymmet detsamma som kök/matsal)
Smala korridorer utan tillgång till dagsljus = upplevelse av mörk och instängd miljö
Utrymmen för rapportering/dokumentation är alldeles för små
Hygienutrymmen såsom skölj är generellt små
Gammalt och slitet hus generellt
Backigt område vilket gör att promenader utför området försvåras
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Möjliga alternativ för utbyggnad av
boendeplatser
Det finns flera olika alternativ som kommunen kan hantera det ökade behovet av
boendeplatser. Nedan beskrivs några möjliga alternativ.

Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården innebär ett behov av 100 nya platser
som tillgodoses med nybyggnation. En nybyggnation innebär möjlighet till moderna lokaler
som kan optimera välfärdstekniken, bemanning och hanterbara chefsområden. För att
möjliggöra hanterbara chefsområden behöver ytterligare en chef tillsättas på det nya boendet.
Alternativ 1
Behov enligt befolkningsprognos
Behov om Storängsgården avvecklas
Total Behov
Nytt boende ca
Chefsområde á ca 30 platser/chef

28
73
101
100
3

Alternativ 2 Hällestadgården och nybyggnation
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom tillbyggnation av 12
nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av 89 platser. En nybyggnation innebär
möjlighet till moderna lokaler som kan optimera välfärdstekniken och bemanning. För att
möjliggöra hanterbara chefsområden behöver ytterligare en chef tillsättas på det nya boendet
och Hällestadgården behöver utöka med chefsresurs alternativ utökad samverkan med
Hällestad hemtjänst.
Alternativ 2
Behov enligt befolkningsprognos
Behov om Storängsgården avvecklas
Total Behov
Nytt boende ca
Hällestadgården
Chefsområde á ca 30 platser/chef

28
73
101
90
12
3,0-3,5

Alternativ 3 Tätort och nybyggnation
Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom tillbyggnation av 6
nya platser på Hårstorpsgården, 4 nya platser på Tegelbacken och nybyggnation av 91 platser.
En nybyggnation innebär möjlighet till moderna lokaler som kan optimera välfärdstekniken
och bemanning. För att möjliggöra hanterbara chefsområden behöver en ytterligare chef
tillsättas på det nya boendet. Hårstorpsgården blir och Tegelbacken förblir hanterbara
chefsområde.
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Alternativ 3
Behov enligt befolkningsprognos
Behov om Storängsgården avvecklas
Total Behov
Nytt boende ca
Hårstorpsgården
Tegelbacken
Chefsområde á ca 30 platser/chef

28
73
101
90
6
4
3

Alternativ 4 Nybyggnation 30 platser
Det ökade behovet innebär ett behov av 30 nya platser och tillgodoses med nybyggnation 30
platser. En nybyggnation innebär möjlighet till moderna lokaler som kan optimera
välfärdstekniken, bemanning och blir ett hanterbart chefsområde.
Alternativ 4
Behov enligt befolkningsprognos
Total Behov
Nytt boende ca
Chefsområde á ca 30 platser/chef

28
28
30
1
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Förkalkyl äldreboende 2019-03-12 Bilaga 1
Investeringsutgift
Beräkning av investeringsutgift har tagits fram med hjälp av nyckeltalsberäkning för byggnad
utifrån insamlade data om ytor för uppförda liknande byggnader. Många av antaganden i
denna kalkyl är grova uppskattningar för att ge en bild om hur de ekonomiska konsekvenserna
kan komma att se ut, de bör inte ses som mer än tidiga uppskattningar.
Omkringliggande infrastruktur har inte räknats med, det bör skilja sig mellan alternativ 4 och
resterande, men anses omöjligt att uppskatta. Dock tillkommer detta med största säkerhet för
de olika alternativen i varierande grad.
Inventarier för verksamheten är ej medräknade, för konstutsmyckning har 1% av
byggnadsvärdet tagits med.
Byggränta har räknats med på 2% av byggnationens uppskattade kostnad.
Mark har räknats med i investeringsutgiften dock är det svårt att veta om vi kommer äga
marken eller inte, för driftkalkylen kan detta dock vara intressant då intern ränta för markens
värde kommer att belasta boendet. Markens värde har utgått från en beräkning om 900 kr per
bebyggd kvadratmeter BTA.
Nyckeltalsberäkningen för byggnaden ger en produktionskostnad för byggnaden per plats som
uppgår till 31 231 kr/kvm, BTA – 33 525 kr/kvm, BTA. Vilket framgår av bilaga. Hänsyn har
ej tagits till om tillagningskök ingår eller inte för något av alternativen.

Driftkostnadskalkyl och hyreskalkyl
För ekonomisk livslängd finns två olika alternativ, ett om 50 år, där restvärdet på byggnaden
uppgå till 0 kr. Det andra alternativet är en livslängd om 33 år och ett restvärde på byggnaden
om 10%. Det faktiska utfallet gällande internhyran mellan fastighetsenheten och sektor Vård
och omsorg kommer bero på hur fördelningen mellan de olika komponenterna i byggnaderna
fördelas vid färdigställandet.
Annuitetsberäkningar har tagits fram en om en internränta på 2 %, vilken tillämpas i
kommunens internhyressystem och vilket kommer belasta verksamheten. Ränteförändring
med 1% innebär 2,75 Mkr i kostnad för kommunen i alternativ 1.
Drift, underhåll och administration har beräknats utifrån värden som är beräknade för
kommunens fastighetsbestånd 2019. BTA har räknats om till Lokalarea (LOA) genom att ytan
har räknats ner med 15%.
Hyresökningen för sektor vård och omsorg förväntas bli
För alternativ 1:
11,4 - 13,5 Mkr
För alternativ 2:
13,3 - 15,1 Mkr
För alternativ 3:
12,8 - 14,6 Mkr
För alternativ 4:
3,5 - 4,2 Mkr
Vid byggnation kommer faktisk kapitalkostnad överstiga annuitetsberäknad kapitalkostnad
vilket belastar sektor samhällsbyggnad, fastighetsenheten. Denna summa kommer sektor
samhällsbyggnad äska medel om ur kommungemensamma medel.
För alternativ 1:
2,2 - 2,8 Mkr
För alternativ 2/3:
1,8 - 2,4 Mkr
För alternativ 4:
0,7 - 0,9 Mkr
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Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser
Antal platser
100
Produktionskostnad/plats
Antal kvm, BTA
8 300
Produktionskostnad per kvm,BTA
BTA/Plats
83
Driftkostnad och underhåll, kr/ kvm** 320
Admin, kr/ kvm*
Livslängd, år
Ränta
Mark
Detaljplan
Omkringliggande infrastruktur
Byggränta
Produktionskostnad, byggnad
Inventarier VoO
Konstutsmyckning
Summa Investering
Restvärde
Annuitet
Drift och Underhåll
Administration
Övrigt
Summa
Summa per plats/ år
Summa per kvm, BTA/ år

50
2%
7 470 000
500 000

33
2%
7 470 000
500 000

5 184 285
259 214 250

5 184 285
259 214 250

2 592 143
274 960 678

2 592 143
274 960 678

0
8 625 253
2 309 565
476 348

25 921 425
10 670 955
2 309 565
476 348

11 411 166
114 112
1 375

13 456 868
134 569
1 621

2 592 143
31 231
66

Uppskattad kostnad
Hyra Sektor Vård och Omsorg
11 411 000 kr
13 457 000 kr
Ökad kapitalkostnad samhällsbyggnad 2 162 000 kr
2 840 000 kr
Summa driftkostnad år 1
13 573 000 kr
16 297 000 kr
Ökad belåning
274 961 000 kr
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Alternativ 2 Hällestagården och nybyggnation
Antal platser
90
Produktionskostnad/plats
Antal kvm, BTA
7 470
Produktionskostnad per kvm,BTA
BTA/Plats
83
Driftkostnad och underhåll, kr/ kvm** 320
Admin, kr/ kvm*
Livslängd, år
Ränta
Mark
Detaljplan
Omkringliggande infrastruktur
Byggränta
Produktionskostnad, byggnad
Inventarier VoO
Konstutsmyckning
Summa produktionskostnad
Restvärde
Annuitet
Drift
Underhåll
Övrigt
Summa
Summa per plats/ år
Summa per kvm, BTA/ år

50
2%
6 723 000
500 000

2 345 633
242 100 148

33
2%
6 723 000
500 000
0
4 691 265
234 563 250
0
2 345 633
242 100 148

0
7 805 219
2 078 609
428 713

23 456 325
9 656 377
2 078 609
428 713

10 312 541
114 584
1 381

12 163 699
135 152
1 628

4 691 265
234 563 250

2 606 258
31 401
66

Uppskattad kostnad
Hyra Sektor Vård och Omsorg
10 313 000 kr
12 164 000 kr
Ökad kapitalkostnad samhällsbyggnad 1 822 000 kr
2 436 000 kr
Ökad hyra 12 platser
2 981 000 kr
2 981 000 kr *Vallonbygden 2017-07-19
Summa driftkostnad år 1
15 116 000 kr
17 581 000 kr
Ökad belåning
242 100 000 kr
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Alternativ 3 Tätort och nybyggnation
Antal platser
90
Produktionskostnad/plats
Antal kvm, BTA
7 470
Produktionskostnad per kvm,BTA
BTA/Plats
83
Driftkostnad och underhåll, kr/ kvm** 320
Admin, kr/ kvm*
Livslängd, år
Ränta
Mark
Detaljplan
Omkringliggande infrastruktur
Byggränta
Produktionskostnad, byggnad
Inventarier VoO
Konstutsmyckning
Summa produktionskostnad
Restvärde
Annuitet
Drift
Underhåll
Övrigt
Summa
Summa per plats/ år
Summa per kvm, BTA/ år

50
2%
6 723 000
500 000

2 345 633
242 100 148

33
2%
6 723 000
500 000
0
4 691 265
234 563 250
0
2 345 633
242 100 148

0
7 805 219
2 078 609
428 713

23 456 325
9 656 377
2 078 609
428 713

10 312 541
114 584
1 381

12 163 699
135 152
1 628

4 691 265
234 563 250

2 606 258
31 401
66

Uppskattad kostnad
Hyra Sektor Vård och Omsorg
10 313 000 kr
12 164 000 kr
Ökad kapitalkostnad samhällsbyggnad 1 822 000 kr
2 436 000 kr
Ökad hyra 10 platser?
2 484 000 kr
2 484 000 kr Omräknat från 12 pl till 10 pl
Summa driftkostnad år 1
14 619 000 kr
17 084 000 kr
Ökad belåning
242 100 000 kr
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Kommunstyrelsen

Revidering av regler för hemsändning av varor på
landsbygden i Finspångs kommun (KS2016.0622)
Sammanfattning
Finspångs kommun har sedan många år erbjudit lanthandlare ett bidrag för att de
ska leverera dagligvaror till hushåll som bor på landsbygden och har svårt att ta
sig till mataffären. Bidragets storlek har varierat över åren och dess syfte har
varit att täcka delar av kostanden som lanthandlarna har för leveransen. Över tid
har antalet lanthandlare som erbjudit tjänsten varierat. 2016 arbetades det fram
nya regler för varuhemsändning med kommunalt bidrag vilket reglerade dels
relationen mellan Finspångs kommun och lanthandlarna, dels vilka hushåll som
kunde få varuhemsändning. Bidragsnivån till lanthandlarna förändras inte med
reglerna 2016.
Möjligheten för boende på landsbygden att få varuhemsändning från sin lokala
handlare har stor betydelse. Inte enbart för de hushåll som behöver stödet för sin
varuförsörjning, utan även för kommunala verksamheter som exempelvis
hemtjänsten. I de områden där det erbjuds möjlighet till varuhemsändning med
kommunalt bidrag används varuhemsändningen i många fall i stället för
hemtjänst till dessa inköp.
Bidrag för varuhemsändning är en del av det statliga stödet för kommersiell
service på landsbygden. Stödet regleras i förordning SFS 2000:284 och vidare
genom Regionalt serviceprogram som Region Östergötland antagit för perioden
2014-2020 med revidering en gång per år. 2018 antogs nya regionala riktlinjer
för varuhemsändningen och i samband med detta förändras även
ersättningsnivåerna till kommunerna. Finspångs kommun måste därför under
2019 revidera de regler för varuhemsändningen som antogs 2016 för att fortsatt
få ekonomiskt stöd från Region Östergötland.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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2018 använde två av tre lanthandlare, Handlarn i Igelfors samt Nära dig i
Hällestad, möjligheten att leverera varor till hushåll på landsbygden med
kommunalt bidrag. Coop i Rejmyre har valt att istället erbjuda sina kunder
utkörningar från Finspång i det upparbetade koncept som de sedan tidigare
arbetar med. Under de senaste åren har inga stickprov, för att kontrollera att
bidraget betalas ut enligt de överenskomna reglerna, genomförts av
förvaltningen.
Revideringen av reglerna görs för att anpassa Finspångs kommuns regler till
Region Östergötlands nya riktlinjer. De två större förändringarna som gjorts i
Finspångs regler är förändringar av avståndskravet samt förtydligande om hur
Finspångs kommun anser att varuhemsändningar till exempelvis särskilda
boenden ska hanteras.
I reglerna antagna 2016 framkommer att de som bor med minst 1,5 kilometers
körväg till lanthandeln kunde få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Även
de med kortare avstånd kunde få varuhemsändning om de inte kunde ta sig till
affären på annat sätt. I de reviderade riktlinjerna är avståndskravet bortplockat
och istället är det bara de personer som har behov av varuhemsändning som ska
få det med kommunalt bidrag. Lanthandlare ansvarar för att på lämpligt sätt
avgöra om hushållet ska få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Vidare
förtydligas i reglerna att lanthandlaren inte kan få flera varuhemsändningsbidrag
om de gör flera leveranser till samma adress vid ett och samma tillfälle.
Varuhemsändningsbidrag ska täcka del av kostanden som lanthandlare har för
främst transport. Vid leverans till exempelvis ett hyreshus eller ett särskilt
boende så genomförs enbart en transport även om flera hushåll får
varuhemsändning. Dessa två förändringar i reglerna bedöms inte påverka
lanthandlarna eller hushållen med behov av varuhemsändning i någon avgörande
utsträckning.
Bidragsnivån till lanthandlarna reglerades senast år 2005. Då höjdes bidraget
från 80 kronor per varuhemsändning till nuvarande 120 krono per
varuhemsändning.
2018 gjordes 1 145 varuhemsändningar med kommunalt bidrag. Antalet
varuhemsändningar från de två butikerna har legat relativt stadigt över tid. 2018
var den totala kostanden för varuhemsändningen 137 400 kronor och bidraget till
lanthandlarna var 120 kr per hemsändning. Av detta får Finspångs kommun
enligt gällande regler tillbaka 35% (högst 50 kronor) av kostnaden från Region
Östergötland. Finspångs kommuns kostnad för hemsändningen 2018 var drygt
89 000 kronor.
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Från 2019 kan kommunerna få upp till 50% och högst 100 kronor per
hemsändning i stöd av Region Östergötland. Om Finspångs kommun höjer
bidraget till lanthandlarna till 180 kronor per hemsändning skulle det innebära en
årskostnad på ungefär 103 000 kronor givet att antalet varuhemsändningar är
ungefär den samma som 2018. En höjning av bidraget till 170 kronor per
hemsändning skulle ge en kostnad på 97 325 kronor per år för Finspångs
kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
1. anta de reviderade reglerna för varuhemsändning med kommunalt bidrag.
2. de nya reglerna gäller från och med 2019-08-01 och tillsvidare.
3. höja ersättningen till lanthandlarna för varje varuhemsändning till 180
kronor.
4. att uppdra till förvaltningen att införa stickprovskontroller enligt reglerna i
internkontrollplanen med start 2020.
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Bilaga 1

Ansökan för hemsändning av varor på landsbygden i
Finspångs kommun.
Grundläggande uppgifter om företaget
Företagets namn

Organisationsnummer

Ev. webbadress

Adress

Postnummer & ort

Telefon

Namn kontaktperson

Mobilnummer

Mailadress

Kort beskrivning av butikens planerade rutiner för varuhemsändning.

Redovisning av inventerat intresse för varuhemsändning.

Kostnadskalkyl med beräknade kostnader för planerad varuhemsändning.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Sid 2 (2)

Bilagor som ska bifogas ansökan

Nummer:

Kopia på giltigt F-skattebevis
Kopia på giltig momsregistrering
Övriga eventuella bilagor:

Underskrift
Underskrift av firmatecknare

Datum samt ort

Namnförtydligande firmatecknare
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Bilaga 2

Rapportblankett för varuhemsändning på landsbygden i
Finspångs kommun.
Grundläggande uppgifter om butiken
Butikens namn samt kontaktperson

Telefon

Organisationsnummer

(mobil)telefon

Adress, postnummer, ort

Underlaget avser period:

Grundläggande uppgifter om kund
För- och efternamn

Leveransredovisning
Leveransdatum

Inköpssumma (kr)

Namnteckning kund

Summa antal leveranser:

Underskrift av butiken
Underskrift av firmatecknare

Datum samt ort

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Förord
Det Regionala Serviceprogrammet för Östergötland togs fram 2014 på uppdrag av regeringen.
Programmet skulle gälla fram till 2018 och ge underlag för prioriteringar av stöd till
kommersiell service. Nu 2017 har regeringen kommit med rekommendationen att programmet
förlängs fram till 2020, för att tidsmässigt ligga i fas med Landsbygdsprogrammet (20142020) där det finns möjligheter att söka stöd för investeringar.
Som ett led i Region Östergötlands arbete med att utveckla den kommersiella servicen på
landsbygden har vi under 2017 fått stöd från Tillväxtverket för att starta ett projekt som syftar
till att förstärka arbetet med serviceutveckling i Östergötland på alla nivåer. Projektet
delfinansieras av alla 13 kommuner i Östergötland och Region Östergötland. Projektets
målsättning är att skapa ett arbetssätt som fortsätter efter projektet, genom upparbetade
arenor där servicefrågan står på agendan. Målet är att alla kommuner i Östergötland påbörjar
arbetet med att uppdatera sina varuförsörjningsplaner och att livsmedelsbutiker och
drivmedelsstationer på landsbygden är långsiktigt livskraftiga.
För boende, besökare och företagare på landsbygden är det viktigt att det finns tillgång till
kommersiell service. En ökad tillgång till kommersiell service förbättrar förutsättningarna för
entreprenörskap och kan bidra till fler arbetstillfällen. Ny teknik utvecklas och idérikedomen
skapar möjligheter till nya lösningar.
Vi är nu mitt i programperioden som kommer att gälla för 2014-2020. Kommunerna och
Region Östergötland har ett gott samarbete för att stärka det strategiska arbetet på regional
och kommunal nivå för att bidra till att utveckla den lokala servicen.

Göran Gunnarsson
Ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
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Inledning

Tillgänglighet till grundläggande service för kvinnor, män och företag är en viktig del i arbetet
med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Regeringen framhåller vikten av att alla delar
av landet ges möjlighet att utvecklas. För att skapa en god miljö med hög attraktivitet för
boende och företag är insatser som bidrar till en god servicenivå viktiga.
Regeringen har givit länen i uppdrag att ta fram regionala serviceprogram för perioden 20142020. Programmen ska utarbetas och genomföras i enlighet med de riktlinjer som
Tillväxtverket tagit fram. Serviceprogrammen ska börja gälla från och med 1 april 2014 fram
till 2020.
Det tidigare serviceprogrammet för perioden 2010-2013 var mer fokuserat på kopplingen
mellan service och näringslivets utveckling än de äldre lokala utvecklingsprogrammen inom
kommersiell service. Detta arbete ska fortsätta inom ramen för det nya regionala
serviceprogrammet.
Serviceprogrammet syfte är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och
offentlig service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd.
Det övergripande målet med programmet är att skapa förutsättningar för människor och
företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd.
Serviceprogrammet ska utarbetas med hänsyn till den tidigare programperioden 2010-2013.
Programmet ska bygga på en analys av behoven i länet och i möjligaste mån även samverka
med övriga program inom regional tillväxt.
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Regionalt serviceprogram för Östergötland
Det regionala serviceprogrammet ska ge underlag för prioritering av stöd till kommersiell
service. Det ger också möjlighet till att infoga olika former av stöd till kommersiell service i en
långsiktig och väl underbyggd planering.
Det övergripande syftet med det regionala serviceprogrammet för Östergötland är att bidra till
att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och
näringsliv i gles- och landsbygd.
Det är tillgången till kommersiell service som är utgångspunkten för serviceprogrammets
insatser.
- till detta hör att stärka aktörer som tillhandhåller dagligvaror och drivmedel
- samt att stärka dagligvarubutiker och drivmedelstationer genom samordning
med andra typer av service

Avgränsning
Arbetet med att främja en grundläggande servicestruktur berör flera områden. I dagsläget
genomförs en rad åtgärder för att bevara och utveckla service i gles- och landsbygder med
hjälp av insatser inom landsbygdsprogrammet, regionala utvecklingsprogrammet,
bredbandstrategin och den digitala agendan för Östergötland. De olika insatserna ska så långt
som möjligt komplettera varandra. Det regionala serviceprogrammet kommer inrikta sig på
dagligvaror (med tillhörande ombudsverksamhet), drivmedel, utvecklingsinsatser inom
betaltjänster, samordning och i viss mån kommunal service samt turism. Detta illusteras i
figuren nedan.
Regionalt Serviceprogram för Östergötland
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Denna avgränsning är även vägledande för stöd till kommersiell service. Stöd ges till
dagligvarubutiker och drivmedelstationer i gles- och landsbygdsområden som är öppna året
om och där butiken är den sista på orten. Det bör även vara ett visst avstånd till närmaste
butik/drivmedelstation och butiker med förhållandevis hög omsättning är inte föremål för
stöd.
Om det finns särskilda skäl kan även företagare som har en fackhandelsbutik få stöd. Också
näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss och säljer dagligvaror till konsumenter
kan, om det finns särskilda skäl, beviljas stöd. Även kommuner som ersätter kostnader för
hemsändning av dagligvaror till hushåll i gles- och landsbygd kan få statligt bidrag för en del
av sina kostnader.
De stöd som kan utgå till kommersiell service är begränsade och prioritering bör göras så att
investeringar som bidrar till ökad lönsamhet och/eller minskade kostnader kan genomföras. I
bilaga 1 redovisas stöden samt den prioritering av butiker som gäller för 2018.
Stöd för betaltjänster kan ges till aktörer som driver säsongsbutiker eller liknande. Stöd för
betaltjänster ges enbart om den direkta nyttan kommer fler till del i närområdet än den
sökande.
Mer detaljerade riktlinjer för stödet till betaltjänster finns i förordning (2014:139) om statligt
stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster.

Erfarenheter från tidigare programperiod
De regionala serviceprogrammen för 2014–2020 ska utarbetas med hänsyn till och med
tillvaratagande av erfarenheter och kunskap från den tidigare programperioden.
Det tidigare serviceprogrammet för Östergötland hade fem insatsområden. Dessa var:
- Kompetensutveckling och upphandling
- Ökad köptrohet och lönsamhet
- Samordning
- Grundläggande betaltjänster samt elektroniska kommunikationer
- Tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning
Det genomfördes bl.a. insatser kopplade till samordnad livsmedelsdistribution. Lärdomar från
detta arbete ska tas tillvara och vid intresse bör nya lösningar inom detta arbete påbörjas
under programperioden. Det genomfördes även flera projekt där investeringar kom till med
hjälp av kommunalt, regionalt, ideellt och privat engagemang och finansiering. Dessa
investeringar hade inte kunnat genomföras av enbart en av dessa parter och likande arbetssätt
är önskvärt i detta program.
En brist i föregående program var att flertalet av projekten hade ett smalt deltagande och att
initiativen kom från ett begränsat antal aktörer. Önskvärt i det nya programmet är att
projektidéer och deltagande engagerar fler aktörer. Årliga uppföljningar bör även förbättras,
vilket programmets upplägg med årliga insatser bidrar till.
Programmets utformning
Det övergripande syftet med det regionala serviceprogrammet för Östergötland är att bidra till
att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och
näringsliv i gles- och landsbygd.
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Programmet har som övergripande mål att skapa förutsättningar för människor och företag att
bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd.
För att bidra till måluppfyllelse kommer ett antal prioriterade områden slås fast i programmet.
Dessa områden gäller under hela perioden och kopplat till dessa finns mätbara indikatorer.
Under dessa områden kommer det varje år att ges förslag på insatser som syftar till att uppnå
målen i programmet. Insatser behöver inte finnas inom varje område för varje år. De kan även
löpa över flera år. Insatserna utvärderas årligen samt uppdateras varje år. Prioriterade
områden samt insatser finner ni längre ner i serviceprogrammet. De prioriterade områden
som finns i programmet samt de insatserna som finns/kommer finnas i programmet föregås
av en analys.

Det Regionala Serviceprogrammet ska också ligga till grund för de prioriteringar som görs
kopplat till stödet till kommersiell service.

Partnerskap och kommunalt deltagande
De regionala serviceprogrammen ska innehålla ett partnerskap som följer arbetet och är med
och identifierar och genomför insatser. Identifiering och planering av programmets insatser
ska göras årsvis. Vid framtagning av insatser är det viktigt med ett kommunalt och ideellt
deltagande och därför ingår de kommunala kontaktpersonerna för servicefrågor, regionen
samt länsstyrelsen i partnerskapet för serviceprogrammet. De ska tillsammans med den
organisation som har huvudmannaskapet för programmet, Region Östergötland, arbeta fram
nya insatser. Partnerskapets organisation kan komma att förändras under programperioden.
Vid behov, tillfälliga eller konstanta, kommer fler aktörer att bjudas in.
Kommunerna är viktiga aktörer för servicefrågorna dels genom att de är huvudmän för flera
servicefunktioner, att de arbetar med näringslivsutveckling och dels genom deras ansvar för
den fysiska planeringen. Flera insatsområden kräver ett aktivt kommunalt deltagande och som
ansvarig organisation för serviceprogrammet ska Region Östergötland stödja, och om möjligt
bidra med finansiering till kommunala initiativ. Länsstyrelsen ingår i partnerskapet och
ansvarar för insatser kring grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen handlägger stödet till
kommersiell service i landsbygdsprogrammet.
Hållbar utveckling
I framtagande och genomförande av de regionala serviceprogrammen ska
hållbarhetsdimensionerna beaktas med särskilt fokus på jämställdhet mellan kvinnor och
män, integration, mångfald samt miljö. Insatserna i programmet ska bidra till att båda
nuvarande och kommande generationer kan erbjudas goda ekonomiska, sociala och
miljömässiga förhållanden. Mångfald är ett viktigt begrepp för programmet och det
övergripande målet är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var
de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd.
Insatserna i programmet bidrar inte negativt till jämställdhet, integration, mångfald och miljö.
Tillgänglighet till kommersiell service minskar behovet av bilburna transporter och om viss
offentlig service även kan samordnas med den kommersiella servicen kan behovet av resor
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minska ytterligare. Då en butik kan tjäna som en spontan mötesplats i en bygd är detta positivt
ur integrationssynpunkt.
Regionala strategiprogram
Nedan redovisas regionala strategiprogram som är relevanta i servicearbetet och som ligger till
grund för inriktningar och avgränsningar inom det regionala serviceprogrammet.
Regionalt utvecklingsprogram (RUP)
Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland antogs i maj 2012 och blickar fram mot
2030. Detta program innehåller ett antal strategier och rekommendationer som har bäring på
det som ingår i detta program.
Programmets övergripande mål är:
•
•
•

Goda livsvillkor för regionens invånare
Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning
Hållbart nyttjande av naturens resurser

För att uppnå dessa mål anges åtta strategier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Förstärka den samlade handlingsförmågan i Östergötland
Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang
Stärka Östergötland som en flerkärning stadsregion
Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar
Främja Östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling
Stimulera ett dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland
Ställa om Östergötland till en robust och resurssnål region
Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet

Under strategi 4 ”Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar” står det att utvecklingen av
tätorterna i regionens perifera områden är avgörande för att bibehålla en god service i alla
delar av regionen. Den rekommendation som ges till kommunerna är att koncentrera den
offentliga servicen till de tätorter som bedöms ha bäst utvecklingsförutsättningar för att stärka
dessa som lokala servicecentra.
Bredbandsstrategi för Östergötland
Sedan 2013 har Östergötland en regional bredbandsstrategi som syftar till att samla
kommunernas mål och prioriteringar till en regional nivå. Detta för att kunna nå uppsatta mål
och ha möjlighet att möta framtida krav och behov gällande IT-infrastrukturen samt prioritera
åtgärder. Strategin sträcker sig till år 2020. Till strategin finns en handlingsplan i vilken
aktiviteter och ansvariga anges. För att få en regional förankring av arbetet har det bildats ett
regionalt samverkansforum
Den regionala strategin har identifierat ett antal kritiska framgångsfaktorer för att målet, att
90 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020, ska kunna nås. De centrala faktorerna,
förutom rena stödmedel, är de som påverkar utbyggnaden på landsbygden och i tätorterna.
Det handlar om förutsättningarna för att s.k. byalagsprojekt ska kunna genomföras samt
marknadsaktörernas förutsättningar att verka kostnadseffektivt i större tätorter.
Digitala Agendan för Östergötland
Den regionala digitala agendan ska bidra till att de mål som beskrivs i det regionala
utvecklingsprogrammet och i den digitala agendan för Sverige förverkligas. Den regionala
digitala agendan för Östergötland är framtagen av Länsstyrelsen, Landstinget samt Region
Östergötland.
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Ledorden för agendan är ökad samsyn och ökat digitalt samarbete i länet.
Agendan innehåller fem fokusområden. Inom varje fokusområde beskrivs möjligheter och
utmaningar samt prioriterade insatser som behöver hanteras. Den digitala agendan för
Östergötland gäller under perioden 2014-2020, men för att de prioriterade insatserna som
anges ska vara aktuella avser dessa en tidsperiod om två till tre år.
Den digitala agendans fem fokusområden är:
•
•
•
•
•

Bredbandsinfrastruktur
Digital kompetens och delaktighet
Digitala tjänster för allmänheten
Digitalt stöd inom offentlig verksamhet
IT för företagande och entreprenörskap

Genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet
I landsbygdsprogrammet 2014-2020 har det införts ett nytt stöd till kommersiell och
kommersiell service. Budgeten för denna åtgärd uppgår under programperioden till 17,5
miljoner kronor.

Nuläge och Analys
Nuläge
Dagligvarubutiker och drivmedelsstationer
Antalet dagligvarubutiker har minskat drastiskt i Sverige sedan mitten på 1990-talet.
Detta gäller särskilt butiker med en butiksyta under 400 m2 samtidigt som butiker
med en yta över 2 500 m2 ökat med över 100 procent. Utvecklingen i Sverige sedan
1996 visas av figuren nedan:
Figur 1 – Utvecklingen av antalet dagligvarubutiker i Sverige

Stormarknad minst 2500 m2

Butiker minst 800 m2

Butiker 400-799 m2

Övriga dagligvarubutiker
107%
53%

0

1996

-2%

2007

-64%

6%
-4%

2012

-69%

Källa: Tillväxtanalys (2013) bearbetning Länsstyrelsen Östergötland

Antalet landsbygdsbutiker i Östergötland har sedan 2009 minskat med fem stycken eller med
15 procent. Detta betyder att utslagstakten minskat jämfört med föregående programperiod då
den låg på 28 procent. Störst förändring gällande dagligvarubutiker har skett i områden med
mycket hög eller hög tillgänglighet vilket medfört att antalet personer med mer än 5-20
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minuters färdväg till närmsta butik har ökat. Förändringen mellan åren 2007 och 2012 visas
av tabellen nedan.
Tabell 1 – Tillgänglighet till dagligvarubutik 2007 och 2012
Tillgänglighet till dagligvarubutik år 2007 och 2012 Östergötland (exkl skärgårdsbefolkning)
Restid med bil

5 - < 10 minuter

10 - < 20 minuter

2007

2012

Förändr.

2007

2012

Antal personer 36178

37052

874

8094

9102

20 - < 30 minuter

Förändr. 2007
1008

137

30 - < 40 minuter

40 minuter eller mer

2012

Förändr.

2007

2012

Förändr.

2007

2012

Förändr.

142

5

-

-

0

-

-

0

Källa: Tillväxtanalys
Bild 1 - Tillgänglighet till dagligvarubutik 2013

Nedan visas landsbygdsbutikerna i länet (röda prickar) över en indexerad tillgänglighetskarta 1.
Utöver dessa butiker finns det ett antal butiker som erbjuder ett mindre
kompletteringssortiment samt butiker som endast har öppet under sommarhalvåret. Även ett
par kommunhuvudorter samt vissa större kransorter till Linköping och Norrköping har idag
endast en butik kvar.

1

Modellen är framtagen av Tillväxtanalys och visar på tillgänglighet med bil till tätorter som är viktade utifrån fem
tätortsstorlekar (200, 1000, 3000, 30 000 och 60 000 invånare)
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Bild 2 – Landsbygdsbutiker i Östergötland

I stort sett alla butiker är idag apoteksombud, har paketutlämning, ger hemsändning eller ger
privatpersoner möjlighet att ta ut kontanter. Ca hälften av butikerna är ombud för
systembolaget och en tredjedel för svenska spel. Landsbygdsbutikerna sysselsätter runt 60
årsarbetskrafter. Ca hälften av butikerna har en omsättning under eller kring fem miljoner
kronor. Över 60 procent av de orter på landsbygden som idag har en butik kvar hade mellan
perioden 2005 och 2010 minskat i befolkning.
Gällande drivmedelstationer så har det totala antalet minskat men tillgängligheten för de som
hade över 10 minuters färdväg har ökat. Störst förändring har skett i områden med mycket hög
tillgänglighet. Detta har lett till antalet personer med mellan 5 och 10 minuters färdväg till
närmsta drivmedelstation har ökat. Samtidigt har antalet personer med mellan 10 och 30
minuters färdväg minskat. I flera utsatta områden, där den drivmedelstation som finns har
stor betydelse för tillgängligheten, har nyinvesteringar i befintliga anläggningar gjorts. Detta
gäller speciellt Arkösund, Sankt Anna samt Fyrudden. Förändringen gällande tillgänglighet till
drivmedelstationer visas av tabellen nedan.
Tabell 2 - Tillgänglighet till drivmedelsstationer 2007 och 2012
Tillgänglighet till drivmedelsstationer år 2007 och 2012 Östergötland (exkl skärgårdsbefolkning)
Restid med bil

5 - < 10 minuter
2007

Antal personer 42886

10 - < 20 minuter

2012

Förändr.

2007

2012

45540

2654

14438

13618

20 - < 30 minuter

Förändr. 2007
-820

226

30 - < 40 minuter

40 minuter eller mer

2012

Förändr.

2007

2012

Förändr.

2007

2012

Förändr.

127

-99

-

-

0

-

-

0

Källa: Tillväxtanalys

Totalt finns det 46 drivmedelstationer på landsbygden i Östergötland varav 10 är sjömackar.
Majoriteten av drivmedelsstationerna är automatstationer. I dagsläget finns det inga större
behov av ytterligare drivmedelstationer på landsbygden, men det är viktigt att bevaka
utvecklingen, särskilt för de anläggningar som är lokaliserade vid en butik.
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Grundläggande betaltjänster
I länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag ingår att bedöma hur de grundläggande betaltjänsterna
motsvarar samhällets behov. Särskilt fokus ligger på äldre och personer med funktionshinder
samt möjligheteten för företag att deponera dagskassor. Från och med 2013 utökades också
uppdraget till att innefatta utvecklingsinsatser.
Anledningen till betaltjänstuppdraget är att Svensk kassaservice, och därmed betaltjänster hos
lantbrevbärarna, avvecklades och att lagen om grundläggande kassaservice kom att ersättas av
det politiska målet att ”alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till
rimliga priser”.
Som grundläggande betaltjänster räknas följande:
• sköta betalningsförmedling, att betala och ta betalt
• ta ut kontanter
• sätta in dagskassor på bankkonto för näringsidkare och ideella föreningar
Sedan länsstyrelserna fick uppdraget 2009 har marknaden kring betaltjänster och sättet vi
utför våra betaltjänster på förändrats. Det område där man tydligast har kunnat se en
förändring är hos bankerna, vilket både innefattar bankkontor som har lagts ner, men också
att många av de bankkontor som finns kvar numera är kontantlösa eller kontantminimerade.
Ett annat område där länsstyrelsen genom bevakningsuppdraget har funnit att problem finns
är dagskassehanteringen för företag på landsbygden. Detta problem är främst kopplat till
skärgården, men finns också delvis i andra delar av länet. Tack vare de två betaltjänstombud
som länsstyrelsen ger stöd åt i skärgårdsområdena Sankt Anna och Arkösund, har detta
problem minskat.
Analys
Den geografiska täckningen, utifrån population och besöksnäring, av drivmedelstationer och
lanthandlare är i stort tillfredställande i länet. Det finns även ett antal butiker, främst i
områden med stor sommarturism t.ex. skärgården, som idag endast är sommaröppna. Sedan
början av förra programperioden har minskningen av antalet lanthandlare hejdats något men
de butiker som finns kvar blir därmed viktigare för tillgängligheten. Ett fortsatt problem är den
generellt låga omsättningen och/eller försäljningen hos både lanthandlare och
drivmedelsationer samt att befolkningen på flertalet av de orter som fortfarande har visst
serviceutbud minskar.
En stor del av landsbygdens befolkning tillbringar bara en del av sin dag på landsbygden. Det
betyder att för många är den ibland bristande tillgången på servicefunktioner på landsbygden
inget problem då man ändå besöker en större tätort och där kan få sitt behov av
servicefunktioner tillgodosett. Problemen blir mer påtagliga för den del av landsbygdens
befolkning som har sitt dagliga arbete på landsbygden eller som av andra skäl har svårt att ta
sig till någon större ort. Det är viktigt att kommunen har en plan och beredskap för att kunna
lösa varuförsörjningen för de personer som har svårt att ta sig till sin närmsta butik. För denna
grupp kan även fler saker än varuförsörjningen försvinna när butiken stänger då denna har en
viktig roll som social träffpunkt och fungerar som en offentlig lokal i bygden. I vissa områden
kan därför alternativa mötesplatser, om sådana saknas, vara viktiga. Även kollektivtrafiken är
viktig för butiken och ortens attraktivitet. På vissa orter reser många kollektivt till och från
arbetet och det är då viktigt att av- och påstigningsplatserna finns nära butiken och att
öppettider matchas med tidtabeller.
Om servicen på en ort utarmas innebär det att ortens attraktivitet minskar, vilket försämrar
möjligheterna för såväl befintliga företag som nyetableringar.
Hur lönsamheten ska förbättras handlar om en kombination av flera saker. Det kan vara
förbättrade inköpsvillkor från grossister, högre köptrohet hos lokalbefolkningen,
12
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energieffektivisering, förbättrad varudistribution och att kunna skapa ett värde i verksamheten
som invånare utanför orten också uppskattar. Sammantaget gör detta att tillgänglighet till
kommersiell service såsom dagligvaror och drivmedel bör vara en prioriterad insats i
programmet. Detta område innefattar även ombudsverksamhet som till exempel post, spel och
apotek vilket både fungerar som servicefunktioner till orten och ger butiken fler ben att stå på.
För att utveckla den kommersiella och offentliga servicen på landsbygden behövs det en
helhetssyn över orten. Alla saker som sker där påverkar varandra och det är därför viktigt att
göra konsekvensanalyser för den kommersiella och offentliga servicen vid åtgärder på orten.
Här kan t.ex. kommunal översiktplanering och planering för varuförsörjningen eller liknande
spela roll. Många servicefunktioner är på tillbakagång i landsbygden vilket skapar problem för
många boende. Att det finns vägar för att samordna den offentliga servicen med den
kommersiella kan leda till att de boende får en förbättrad servicenivå och att den kommersiella
servicen samtidigt får utökade möjligheter. Det finns även regionala aktörer som är viktiga för
kommersiell och offentlig service som t.ex. länstrafiken. Samordning av serviceslag och
kommunal och regional serviceplanering bör därför ingå som prioriterade insatser i
programmet.
I och med att länsstyrelsen ska arbeta för utvecklingsinsatser inom betaltjänstlösningar på
landsbygden så är det viktigt denna fråga blir en del av det regionala serviceprogrammet.
Länsstyrelsen gör bedömningen att det under kommande programperiod finns ytterligare ett
par områden i länet där avstånden till deponering av dagskassor är stora och där insatser kan
behövas. Då marknaden ej kan täcka kostnaderna för olika deponeringslösningar kan fortsatt
statligt stöd behövas. Fokus ligger därmed på deponering av dagskassor men övriga
betaltjänstlösningar kopplade till grundläggande betaltjänster kan också bli aktuella inom det
regionala serviceprogrammet.
Tillgång till bredband och fungerande mobiltelefoni är också en för landsbygdens invånare
väsentlig servicefunktion som marknaden inte tillgodoser idag. Här finns ett stort behov av
förbättringar. Östergötland har idag en bredbandsstrategi för länet och en arbetsgrupp
kopplad till denna.
Nedan visas en SWOT analys över den kommersiella servicen på landsbygden i Östergötland.
Styrkor
• Relativt god servicetillgänglighet i
länet
• Goda exempel på servicepunkter
• Samverkansprojekt mellan ideell,
privat och offentlig sektor
• Engagemang hos lokalbefolkningen
• Kommuner som engagerar sig i
servicefrågorna
• Pågående bredbandsutbyggnad
Möjligheter
• Kommunalt engagemang för
servicefrågorna
• Samordnade inköp och samordnad
distribution
• Ny teknik
• Ökad samordning av serviceslag
• Kommunal och regional planering
där hänsyn till landsbygdens service
tas

Svagheter
• Minskat kundunderlag i flera orter
som idag har butik kvar
• Låg köptrohet
• Inköpsvillkor från grossister
• Låg omsättning i butikerna
• Vissa områden har långt till närmsta
deponeringsställe för dagskassor
• Fortfarande låg andel som har tillgång
till bredband om 100 Mbit/s
Hot
• Fortsatt befolkningsminskning i orter
med endast en butik
• Lågt engagemang för servicefrågor i
kommuner
• Försämrade inköpsvillkor från
grossister
• Försämrade kollektiva förbindelser
• Att färre personer som vill/kan driva
mindre butiker på landsbygden
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Prioriterade områden
I detta kapitel anges de för programmet prioriterade områdena. Dessa gäller för hela
programperioden, men kan vid behov revideras. Kopplat till områdena finns även mätbara
indikatorer. De prioriterade områdena är valda med hänsyn till analysen för länet samt
programmets syfte och övergripande mål.
Syftet med det regionala serviceprogrammet för Östergötland är att bidra till att uppnå en god
tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles- och
landsbygd. Programmet har som övergripande mål att skapa förutsättningar för människor
och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga
avstånd.
De prioriterade områdena för Östergötlands Regionala Serviceprogram är:
1.
2.
3.
4.

Tillgänglighet till dagligvaror
Tillgänglighet till drivmedel
Tillgång till grundläggande betaltjänster
Kommunal och regional serviceplanering

Till varje område finns det en indikator som gäller för hela programperioden. Utgångspunkten
för dessa är att de är mätbara och kan följas upp årligen genom statistik från t.ex.
Tillväxtanalys. Indikatorerna har även satts med hänsyn till de förutsättningar som gäller i
Östergötland.

Gemensamt för alla prioriterade områden är vikten av att befintliga och nya satsningar på
samordning av serviceslag uppmuntras samt att nya innovativa lösningar skapas.
I dagsläget finns både exempel på samordning av serviceslag gällande kommersiell service och
grundläggande betaltjänster.
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Nedan ges en nulägesbild kring dessa indikatorer.

1) Tillgänglighet till dagligvaror

Indikator: Andelen av befolkningen med över 20 minuters färdväg till
en dagligvarubutik
Nuläge (exkl. skärgårdsbefolkning): 0,03 procent.

2) Tillgänglighet till drivmedel

Indikator: Andelen av befolkningen med över 20 minuters färdväg till
en drivmedelsstation
Nuläge (exkl. skärgårdsbefolkning): 0,03 procent.

3) Tillgång till grundläggande betaltjänster

Indikator: Antal områden med mer än 3 mil enkel resa till
dagskassedeponering.
Nuläge: Två områden har mer än tre mil.

4) Kommunal och regional serviceplanering

Indikator: Alla kommuner i länet ska ha en aktuell varuförsörjningsplan
eller motsvarande.
Nuläge: Flera planer är i behov av uppdatering

! Innovativa lösningar och samordning av

serviceslag ska uppmuntras inom alla ovanstående
områden.
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Insatser 2018
För att arbetet inom det regionala serviceprogrammet ska leda till att uppsatta mål uppnås
fordras att konkreta insatser identifieras och planeras inför själva genomförandet.
Identifiering och planering av programmets insatser ska göras en gång per år inför det
kommande året. Vid framtagning av insatser är det viktigt med ett kommunalt deltagande. De
kommunala kontaktpersonerna för servicefrågor, Länsstyrelsen samt Region Östergötland
ingår i det partnerskap för serviceprogrammet som tillsammans arbetar fram nya insatser. I
samband med den årliga uppföljningen av det regionala serviceprogrammet ska en beskrivning
av det kommande årets insatser tas fram.
Under 2017-2019 har Region Östergötland fått stöd från Tillväxtverket för ett projekt som
syftar till att förstärka arbetet med serviceutveckling i Östergötland på alla nivåer. Projektet
delfinansieras av alla 13 kommuner i Östergötland och Region Östergötland. Projektets
målsättning är att skapa ett arbetssätt som fortsätter efter projektet, genom upparbetade
arenor där servicefrågan står på agendan. Målet är att alla kommuner i Östergötland påbörjar
arbetet med att uppdatera sina varuförsörjningsplaner och att livsmedelsbutiker och
drivmedelsstationer på landsbygden är långsiktigt livskraftiga.
Under 2018 kommer projektet att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för
tjänstepersoner på kommunal och regional nivå:
• Servicepunkter som begrepp. Vad kan finnas för behov av servicepunkter på lokal nivå.
Vi kommer att titta på exempel på servicepunkter som finanserias av kommuner och
hur avtal och köp av tjänst kan se ut i övriga landet.
• Öka kännedomen om vilka resurser som finns inom det befintliga främjarsystemet, till
exempel i form av rådgivning från Nyföretagarcentrum, Almi och Coompanion. Vi
kommer också att arbeta med informationsinsatser gällande den rådgivning som kan
erbjudas via Landsbygdsprogrammet.
Vi fortsätter under 2018 det processarbete vi påbörjat kring hur kommunerna planerar och
arbetar med sin varuförsörjning, främst genom att arbeta med metoden ortsanalyser.
Under 2018 förbereder vi den förändring av riktlinjerna för hemsändningsbidraget som
inträder 1/1 2019. Det innebär informationsinsatser till utförare av hemsändning och översyn
av kommunernas regler för hemsändningsbidrag.
Partnerskapet samverkar genom att vi arrangerar två partnerskapsmöten under 2018.
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Aktuella insatser finns i figuren nedan:

Beskrivning av årliga insatser för respektive insatsområde

Prioriterat område 1:
Tillgänglighet till
dagligvaror

Prioriterat område 2
Tillgänglighet till
drivmedel

Prioriterat område 3

Insatser 2018
- Informationsinsatser om
rådgivning

Insatser 2018
-Bevakning

Insatser 2018
- Dagskasselösningar

Grundläggande
betaltjänster

Insatsmål:

Insatsmål:

Bidra till god kännedom hos
servicegivare och
kommunala
tjänstepersonerom vilka
aktörer och insatser som
finns inom främjarsystemet i
Östergötland

Undersöka möjligheten till
dagskasselösningar i
områden med mer än tre mil
till dagskassedeponering
Resultatmål:
Möjligheterna till
dagskassedeponering med
mer än tre mil till
dagskassedeponering har
utretts

Resultatmål:
Alla prioriterade butiker får
rådgivning utifrån sina
förutsättningar

Effektmål:

Effektmål:

Förutsättningrana är utredda
för etablering av
dagskassedeponering

Rådgivning har ökat
förutsättningarna för
lönsamma butiker i länet

Prioriterat område 4
Kommunal och regional
serviceplanering

Insatser 2018
- Projekt regional
serviceutveckling

Insatsmål:
Alla kommuner ska under
perioden ta fram en
varuförsöjningsplan eller
liknande
Resultatmål:
Servicefrågorna får en
naturlig del i den
kommunala planeringen
Effektmål:
Bättre förutsättningar för en
god servicenivå inom rimliga
avstånd

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning samt utvärdering av insatser kommer att ske årligen genom ett möte med
partnerskapet i slutet av året. Under detta partnerskapsmöte kommer insatserna som gjorts
under det gångna året att följas upp/utvärderas samt nästkommande års insatser tas
fram/planeras. Ytterligare uppföljningar av insatser kan komma att göras efter behov, t.ex. om
insatsen har genomförts i projektform. Gällande innovativa lösningar och samordning av
serviceslag kommer detta särskilt exemplifieras i återrapportingen till Tillväxtverket.
Uppföljning samt utvärdering av indikatorerna kommer att göras årligen i samband med
partnerskapsmötet och den årliga rapporteringen.
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Riktlinjer för stöd till kommersiell service i Östergötlands län
2018
Riktlinjerna tillämpas för stöd till kommersiell service avseende dels stödformer riktade mot
butiker och drivmedelsstationer på landsbygden i länet samt hemsändningsbidrag till
kommunerna. De har arbetats fram utifrån förordningen SFS 2000:284 om stöd till
kommersiell service och åtgärden stöd till kommersiell och offentlig service i
landsbygdsprogrammet.
Övergripande riktlinjer
Stödformerna är servicebidrag, hemsändningsbidrag och ett nytt driftbidrag via förordningen
SFS 2000:284 samt den nya stödformen inom landsbygdsprogrammet. Servicebidrag,
driftbidrag och investeringsbidraget kan lämnas till butiker och försäljningsställen för
drivmedel på landsbygden. Hemsändningsbidrag kan lämnas till kommunerna.
Butiker som kan erhålla stöd
Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker på landsbygden i hela länet där
försörjningen är hotad. Stöd kan därmed inte lämnas om det finns mer än en butik på orten
eller i dess närhet. Generellt sett bör minst 10 km gälla som avstånd mellan butiker men de
geografiska och befolkningsmässiga förhållandena för övrigt bör dock alltid beaktas.
Grundläggande är att butikerna dels ska erbjuda ett fullservicesortiment och dels ska ha öppet
året runt. Butiker med en förhållandevis hög omsättning är inte föremål för stöd. I denna
bilaga anges de butiker som prioriteras under 2017.
Hemsändningsbidrag till kommunerna
• Statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 35 % om det kommunala
hemsändningsbidraget uppgår till minst 60 kr per hemsändning, dock kan
statligt bidrag lämnas med högst 50 kr per hemsändning.
•

Statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 35 % av kommunens
direkta kostnader för att anordna särskilda inköpsturer, dock kan statligt
bidrag lämnas med högst 50 kr per hushåll och inköpstillfälle.

•

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp
(22 200 kr).

Servicebidrag
Tillämpning av servicebidrag är restriktiv och gäller enbart för butiker som är prioriterade. Ett
servicebidrag kan lämnas med högst 250 000 kronor per år under en treårsperiod. Ett
tillfälligt underskottsbidrag är inte någon långsiktig lösning och servicebidrag kan lämnas vid
akuta situationer som sjukdom eller liknande. Vid övertagande av butik kan ett servicebidrag
lämnas med 100 000 kronor för att täcka uppstartskostnader. Detta under förutsättning att
butiken bedöms vara lönsam på sikt.
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Driftstöd till butiker i såbara och utsatta lägen
Tillväxtverket avsätter årligen medel till driftstöd. De butiker i länet som är aktuella för denna
stödform har valts från en analys av Tillväxtanalys. Kriterierna är att försäljningsstället ska
vara beläget mer än 15 kilometer från annat försäljningsställe, öppna året runt och en
omsättning på högst 11 miljoner kronor. Stödets storlek beräknas utifrån en beräkningsmodell
och högsta stödet är 300 000 kronor per år.
Stöd till kommersiell och offentlig service inom landsbygdsprogrammet
I det nya landsbygdprogrammet har det införts ett nytt projektstöd till kommersiell service.
Stödet kan lämnas till investeringar i byggnader, maskiner och inventarier. Budgeten för
denna åtgärd uppgår till 14,5 miljoner för programperioden 2014-2020.
1. Stöd ges till 50 procent av stödberättigade utgifter om det inte finns särskilda skäl
enligt punkt 2. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd ifall stödberättigade
kostnader är mindre än 50 000 kronor.
2. Stöd ges till 90 procent av stödberättigade kostnader om det finns särskilda skäl enligt
nedan. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd ifall de stödberättigade
kostnader är mindre än 30 000 kronor.
 Investeringar i förbättrad tillgänglighet
 Investeringar vid nystart av nedlagd butik
 Investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering
 Investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande
servicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som post och
pakethantering eller apotek
 Försäljningsstället för dagligvaror eller drivmedel är prioriterad i lässtyrelsens
handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen
I Östergötland är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare under en treårsperiod.
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Riktlinjer för stöd till kommersiell service i Östergötlands län
2019
Hemsändningsbidrag till kommunerna
Förändrade riktlinjer avseende hemsändningsbidrag till kommunerna börjar
gälla 1/1 2019.
Region Östergötland kan lämna statligt hemsändningsbidrag till kommunerna i Östergötland
med grund i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service.
Bidraget syftar till att det på landsbygden ska kunna upprätthållas en försörjning av
dagligvaror trots långa avstånd till dagligvarubutik.
Bidraget avser ersättning till kommunerna för transportkostnader.
Förutsättningar för hemsändningsbidrag
Kommunerna ska säkerställa att hemsändningsbidraget används för hushåll som har långa
avstånd till närmaste dagligvarubutik eller saknar möjlighet att själva ta sig till butiken.
Hemsändning får ske i områden där servicen är gles.
Hemsändning får ske en gång per vecka till fastboende hushåll som har långa avstånd till
närmaste dagligvarubutik eller saknar möjlighet att på annat sätt ta sig till närmaste
dagligvarubutik.
För resa till butik hänvisas i första hand till Östgötatrafikens närtrafik som är en service för
boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Närtrafiken kan beställas till
och från alla adresser som har mer än 2 kilometer till närmaste hållplats.
Hemsändningsbidraget får användas till särskilda inköpsturer om lokala förutsättningar
motiverar det eller om särskilda skäl föreligger.
Belopp för hemsändningsbidrag
Statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 50% om det kommunala ersättningen uppgår
till minst 60 kr per hemsändning, dock kan statligt bidrag lämnas med högst 100 kr per
hemsändning.
Statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 35% av kommunens direkta kostnader för att
anordna särskilda inköpsturer, dock kan statligt bidrag lämnas med högst 50 kr per hushåll
och tillfälle.
Bidrag lämnas endast om nettoutgiften uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr,
2018).

21

286

Prioriterade butiker 2018

Prioriterade butiker 2018

Finspång

Norrköping

Igelfors livs

David Servicehandel, Norsholm

LP Livs i Hällestad

Söderköping

Coop nära Rejmyre

Bottna

Kinda

Östra Ryd

Melkerssons Livs, Horn

Vadstena

Linköping

Borghamns Kiosk o Fisk

Pepparkvarnens Livs, Brokind

Valdemarsvik

Pepparkvarnens Livs, Skeda udde

Ringarums Livs

Ulrika Butik & café

Ydre

Halid Import & export, Nykil

Asby Lanthandel

Bestorp

Rydsnäs handel

Mjölby

Åtvidaberg

Markus Livs, Väderstad

Mårtens Handel, Björsäter

Önnebo Lanthandel

Pepparkvarnens Livs, Grebo

Motala

Sjöberga Lanthandel, Kvarnvik

Axéns Lanthandel, Nykyrka

Ödeshög

Four Röda Rosor, Godegård

Rök

Fornåsa Livs
Matbutiken Tjällmo
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Regler för hemsändning av varor med
kommunalt bidrag
Finspångs kommun erbjuder varuhemsändning med kommunalt bidrag för privatpersoner
boende på landsbygden utanför Finspångs tätort. Varuhemsändning med kommunalt bidrag
innebär en möjlighet att få dagligvaror hemkörda till bostaden utan kostnad för privatpersoner
av en livsmedelsbutik placerad på landsbygden utanför Finspångs tätort.
Livsmedelsbutik nämns nedan som ”handlare”. Finspångs kommun nämns som ”kommunen”.
”Hushåll” nedan omfattar privata hushåll.

1. Generellt villkor
Regionalt serviceprogram 2014-2020 (reviderat TSN 2018-35) bygger på förordning, SFS
2000:284. I serviceprogrammet framkommer att statligt stöd till kommersiell service kan
lämnas till utsatta dagligvarubutiker på landsbygden där försörjningen är hotad.
Varuhemsändningsbidraget kan utgå till en handlare genom godkänd ansökan om tillstånd hos
Finspångs kommun. Se bilaga 1.
Kommunalt bidrag för hemsändning av varor kan enbart beviljas till handlare med giltig Fskattsedel och registrering för moms.
I Finspångs kommuner gäller att en handlare kan ansöka hos kommunen om att få kommunalt
hemsändningsbidrag för att leverera dagligvaror till sina kunder. Det kommunala
varuhemsändningsbidraget utbetalas alltid till godkänd handlare för att täcka delar av deras
kostnader för varuhemsändning.
Kommunalt varuhemsändningsbidrag till handlare kan enbart lämnas till en handlare om
handlaren är ensam på orten eller i dess närhet. Avståndet till närmaste annan handlare ska
vara minst 10 kilometer från den handlare som ansöker om hemsändningsbidrag. Vidare ska
handlaren erbjuda ett mångsidigt utbud av dagligvaror och handlaren ska ha öppet året runt.
Handlaren får inte ta ut kostnader från kunden för packning/hantering/transport eller dylikt.
Vidare får handlaren enbart ta ut/redovisa en hemsändningskostand per tillfälle om det sker
flera leveranser vid samma tillfälle till samma adress, exempelvis i ett hyreshus med fler
lägenheter eller vid leverans till serviceboende, särskilda boende för äldre eller liknande
bostäder.
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2. Ansökan för hemsändning, handlare
Ansökan om varuhemsändning med kommunalt bidrag ”Ansökan för hemsändning av varor
på landsbygden i Finspångs kommun” (Bilaga 1) ska sändas till Finspångs kommun en gång
per år. Ansökan ska lämnas senast den 1 december för godkännande för kommande år.
Ansökan ska vara komplett ifylld innan beslut för varuhemsändning med kommunalt bidrag
kan tas. Ett eventuellt avslag ska motiveras skriftligen på så sätt att handlaren har möjlighet
att förbättra och utveckla verksamhet för att återkomma med en ny ansökan kommande år.

3. Redovisning av utförd hemsändning, handlare
Redovisning av genomförda varuhemsändningar ska göras i efterhand enligt blankett
”Rapportblankett för varuhemsändning på landsbygden i Finspångs kommun” (bilaga 2).
Blanketten redovisas i samband med fakturering från handlaren enligt punkt 7.

4. Till vem kan varuhemsändning med kommunalt bidrag
utföras?
Den handlare som blivit godkänd för hemsändning av varor till hushåll med stöd av
kommunalt hemsändningsbidrag får bidrag till hushåll utanför Finspångs tätort som annars
saknar möjlighet att trygga sin varuförsörjning, exempelvis på grund av funktionsnedsättning,
sjukdom eller ålder (som exempel boende i servicelägenheter och tillfälliga
funktionsnedsättningar till följd av skada). Handlaren säkerställer att hushållet har behov av
varuhemsändning med kommunalt bidrag.
Varuhemsändning med kommunalt bidrag får ske max en (1) gång per vecka per hushåll,
summan av varor ska överstiga 150 kronor per tillfälle. Hushållet ska endast betala för de
levererade varorna. Frakt- eller expeditionsavgift får ej påföras på de dagligvaror som
omfattas av det kommunala varuhemsändningsbidraget.

5. Godkända varuslag
Varuhemsändningsbidrag gäller hemkörning av dagligvaror som finns i handlarens
mångsidiga utbud av dagligvaror. Övriga varor/tjänster ligger inte till grund för det
kommunala bidraget för varuhemsändning.

6. Organisation och distribution
Handlaren och aktuell kund ingår en överenskommelse med varandra om hemsändning av
varor. I den regleras exempelvis tidpunkt för leverans och betalningsvillkor. Hantering av
beställningar samt distribution av varor till hushållet sköts av handlaren. Handlaren har ansvar
för kvalitet och hantering fram till och med leverans.
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7. Varuhemsändningsbidragets storlek och utbetalning
Det kommunala varuhemsändningsbidragets storlek beslutats i kommunfullmäktige. Aktuellt
belopp meddelas i samband med beslut om handlaren får utföra varuhemsändning med
kommunalt bidrag.
Varuhemsändningsbidraget utbetalas en gång per kvartal efter faktura från handlaren med
bifogad redovisning enligt Bilaga 2. Redovisning för sista kvartalet ska lämnas till kommunen
senast under vecka 2 nästföljande år.

8. Kontroll
Kommunen har rätt att del av handlarens bokföring och övriga relevanta handlingar för
kontroll av varuhemsändningen, vilket även inkluderar uppgifter om de hushåll som erhåller
hemsändning. Kommunen har rätt att göra stickprovskontroll både hos aktuella hushåll och
hos handlaren.

9. Indragning av bidrag och uppsägning av avtal.
Bidraget kan dras in omedelbart om det visar sig att handlaren inte fullgör sina åtaganden
enligt punkt 1-6 eller om det visar sig finnas missförhållanden efter kontroll enligt punkt 8.
Handlaren kan bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetalade bidrag.
En handlare kan säga upp överenskommelsen skriftligt tre månader innan planerat avslut på
varuhemsändningen. Om kommunen önskar säga upp överenskommelsen av andra
anledningar än i ovanstående stycke görs detta i samband med den årliga prövningen.
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Linda Johansson

2019-03-20
Dnr KS.2019.0173

1 (1)

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av driftmedel från 2018
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan 2018-2020 och budget 2018 att
avsätta medel för särskilda satsningar till vägföreningar med 500 000 kronor.
Sektor samhällsbyggnad äskade enligt KS.2018.0221 §77 att medlen skulle överföras
till sektorn för finansiering av den ökade ersättningen till vägsamfälligheterna
avseende år 2018. Kommunstyrelsen beslutade att i avvaktan på framtagande av ett
regelverk för utbetalning av vägbidrag att fördela vägbidraget för 2018 enligt sektor
samhällsbyggnads förslag.
Vägbidraget kommer att utbetalas under våren 2019, varför förvaltningen föreslår
en ombudgetering av budgetmedlen för att matcha kostnaden.
Ombudgetering av medel medför att kommunens budgeterade resultat minskar med
motsvarande belopp.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera
500 tkr avseende medel för vägföreningar till 2019.

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

2019-03-04
Dnr KS.2018.1182

1 (2)

Kommunstyrelsen

Markförsäljning och markanvisning till Finspångs
Tekniska Verk berörande del av fastigheten Hårstorp 1:1
och Hårstorp 3:358
Sammanfattning
Finspångs Tekniska Verk AB äger fastigheten Hårstorp 3:358. På fastigheten ligger
Finspångs värmeverk. I anslutning till värmeverket har en ackumulatortank byggts
på del av fastigheten Hårstorp 1:1 som ägs av Finspångs kommun.
Kommunen och Finspångs Tekniska Verk är överens om ett avtal om
markförsäljning för marken kring ackumulatortanken. Genom fastighetsreglering
överförs cirka 2 000 kvm mark (del av fastigheten Hårstorp 1:1) till fastigheten
Hårstorp 3:358. Ersättningen/köpeskillingen uppgår till 160 000 kr och är baserad
på ett marknadsvärde om 80 kr per kvadratmeter industrimark.
Finspångs Tekniska Verk har behov av att förbättra logistiken kring värmeverket
och uppföra byggnad för bränslehantering. Bolaget har därför inkommit med en
förfrågan till kommunen om att få en markanvisning som ger rätt att få förvärva
ytterligare mark i anslutning till värmeverket (väster och söder om värmeverket).
Markområdet uppgår till cirka 8 000 kvm mark (del av fastigheten Hårstorp 1:1).
Utökningen av värmeverket kräver att en ny detaljplan tas fram. Sådant beslut om
planuppdrag fattades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-21
(KS.2018.0357).
Kommunen ställer sig positiv till att genom markanvisning reservera cirka 8 000
kvm av fastigheten Hårstorp 1:1 för värmeverkets behov. Den exakta
avgränsningen och storleken på markområdet som Finspångs Tekniska Verk ska
förvärva ska fastställas i kommande detaljplanearbete. Köpeskillingen i en framtida
försäljning ska uppgå till 80 kr per kvadratmeter industrimark.
Förslag till beslut
1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av cirka 2 000 kvm mark (del av
fastigheten Hårstorp 1:1) till Finspångs Tekniska Verk
2. Att godkänna att markanvisning sker av cirka 8 000 kvm mark (del av
fastigheten Hårstorp 1:1) till Finspång Tekniska Verk

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

2019-03-04
Dnr KS.2018.1182

2 (2)

3. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivna avtal

(överenskommelse om fastighetsreglering och markanvisning)
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1. Området som ska säljas (där ackumulatortanken står)
2. Område som ska markanvisas

298

Cristina Lindén

2019-03-05
Dnr KS.2019.0190

1 (1)

Kommunstyrelsen

Direktköp vid försäljning av småhustomt
Sammanfattning
I april 2018 antog kommunfullmäktige regler för försäljning och tilldelning av
småhustomter inom Finspångs Kommun (KS.2018.0175). Enligt antagna regler §2,
punkt 3 finns möjlighet att godkänna tillgängliga tomter som erbjudits tomtkön och
som inte sålts för direktköp.
Det finns ett antal styckade småhustomter i ytterområdena som varit ute till
försäljning sedan 1990-talet. Tomterna har funnits till försäljning för alla som står i
tomtkön under lång tid. Ingen i tomtkön visar i dagsläget intresse för tomterna.
Då tomterna har erbjudits till försäljning via tomtkön ska dessa därför framöver
erbjudas som direktköp.
Björke 3:53, 3:57, 3:74–3:77, Grytgöl 2:60–2:65, Rejmyre 1:370, Djuckerö 5:33 och
Hävla 3:52.
Direktköp innebär att alla i tomtkön har möjlighet att köpa en av dessa tomter utan
att följa turordningen eftersom tomterna funnits till försäljning under lång tid, vilket
ger mindre administration vid fullföljande av försäljning.

Förslag till beslut
1. Att ge förvaltningen uppdraget att erbjuda tomterna, Björke 3:53, 3:57,
3:74–3:77, Grytgöl 2:60–2:65, Rejmyre 1:370, Djuckerö 5:33 och Hävla 3:52
som direktköp.

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

2019-03-14
Dnr KS.2019.0344

1 (1)

Kommunstyrelsen

Rapportering av prioriterade uppdrag för 2018
Sammanfattning
De prioriterade uppdragen är sorterade efter de mål i styrkortet som de är kopplade
till. Texterna är hämtade från Stratsys som är vårt uppföljnings- och
rapporteringssystem.
När de ansvariga för ett prioriterat uppdrag rapporterar i Stratsys använder de
verktyget som ett anteckningsblock där de sammanfattar sina aktiviteter. Den
slutliga sammanfattning man gör syftar till att vara ett underlag för vad man skriver
på målen inför årsredovisningen. Redovisningen handlar följaktligen mer om de
aktiviteter som är gjorda än att de utgör en analys av hur dessa påverkat
måluppfyllnaden.
I denna redovisning av de prioriterade uppdragen är de rena dagboksanteckningarna
bortrensade.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporteringen av prioriterade uppdrag för 2018

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

Status

% klar

Slutdatum

Ansvarig

Ta fram en ny översiktsplan för
Finspångs kommun
(Ledningsstab)

Pågående

60%

2020-12-31

Lina Alm

190123 togs beslut om samråd för översiktsplanen . Samråd pågår 21 januari - 17 april. Arbetet går framåt på
ett bra sätt och nya översiktsplanen beräknas antas under 2020.
Planera för varierat boende för äldre.
(Sektor Samhällsbyggnad)

Försenad

80%

2018-12-31

Fredrik
Björkman

Fastighetsenheten arbetar nära sektor vård och omsorg i frågan. Det framtida behovet av boende innebär att vi
ser över befintliga boenden och utvecklar dem i befintlig struktur. Kommunen kommer framöver att behöva
bygga alternativt förhyra nya boenden. Detta innebär att fastighetsenheten och samhällsplaneringsenheten ser
över möjligheten till markreserv och ger planförutsättningar för framtida byggnationer.
I planeringen för kommunens byggande skapas så öppna förutsättningar för boendeformer som möjligt.
Förutsättningarna definieras i kommunens detaljplaner. En checklista har under året tagits fram för detaljplaner
kompletteras med post att i detaljplanen att planera för olika typer av boendeformer. Checklistan för
detaljplaner kommer att presenteras i samband med den tjänsteskrivelse som är under utarbetade gällande
effektivisering av detaljplaneprocessen. Uppdraget bedöms avslutas under T1 2019.
Utöver detaljplanearbetet förs kontinuerligt dialoger med de intressenter till byggherrar som visar intresse för
bostadsbyggande i Finspång, i dessa dialoger lyfts behovet av olika boendeformer för äldre fram.
Vård och omsorg har presenterat en uppdaterad behovsbeskrivning för äldreboenden. Utifrån den kommande
politiska bedömningen av denna samt den verksamhetsbeskrivning som är under utarbetade förbereds en
kommande upphandling för ett nytt äldreboende.
Utarbeta en parkeringsstrategi
(Sektor Samhällsbyggnad)

Pågående

60%

2019-06-30

Magnus Pirholt

Kommentar
181231 Grunden till en övergripande ansats till en kommande parkeringsstrategi har inarbetats i den ÖP som
är ute på samråd. Förslag till den övergripande parkeringsstrategin innehållande principer är under
framtagande och kommer att färdigställas under kvartal 1 under 2019 vari en ett uppdrag om framtagande av
en genomförandeplan föreslås.
Färdigställa Östgötaleden genom
kommunen utmed sträckan ÄlgsjönLämneå
(Ledningsstab)

Pågående

90%

2019-06-30

Kirsi Aronsson

Vi samarbetar med sektor samhällsbyggnad för att göra markköp för att kunna binda ihop sträckan. Vi har
kommit långt tillsammans med markägaren och hoppas kunna i närtid skriva ett avtal. Vi diskuterar en fortsatt
sträckning till kommungränsen för att sammanbinda Motala-Finspång.
Arbetet har tagit stopp. Markägare vill inte samarbeta. Vi måste tyvärr avbryta försöket för tillfället. Letar
alternativ väg för närvarande.
Genomföra utredning av bandybädd
avseende alternativa åtgärder och
framtida placering
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Johan
Malmberg

Kommentar
Alla undersökningar är nu genomförda och har kompletterats med uppgifter från miljöenheten. Utredningen
inkluderar förutom geoteknik, miljöutredningar även alternativa placeringar, underlaget för bandy som idrott
samt behovet av en allmän isyta. Bedömningen från miljöenheten är att den tekniska lösning som föreslås
(pålning på den befintliga bandyplanen) inte är ett alternativ på grund av de miljömässiga risker som finns då
detta är en före detta deponi. i 2019 års prioriterade uppdrag finns ett fortsatt uppdrag om att "Utreda ev
framtida placering av bandyplan" vilket förvaltningen jobbar med tillsammans med FAIK bandy. Olika lösningar
har diskuterats och kommer att återrapporteras till Kommunstyrelsen.
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Ta fram en natur och friluftsplan
(Ledningsstab)

Pågående

50%

2019-06-30

Kirsi Aronsson

Inventering av frilufts- och fritidsområden är genomförd. Prioriterade områden har markerats på karta. En
klassificering av natur- och fritidsområden är färdig. Alla natur- och fritidsområden finns inlagda i kommunens
kartprogram.
Arbetet med fortskrider och beräknas vara klar våren 2019.
Ta fram en utvecklingsplan för Arena
Grosvad
(Ledningsstab)

Försenad

75%

2018-12-31

Johan
Malmberg

Arbetet pågår men är försenat på grund av att vi behöver förhålla en utvecklingsplan till arbeten som sker med
ny översiktsplan och en ny natur och friluftsplan så att dessa dokument och strategiska utgångspunkter
harmonierar med varandra. En realistisk tidsplan är att utvecklingsplanen finns hos kommunstyrelsen innan
sommaren. Uppdraget kommer att redovisas till Ks under våren.
Genomföra ett påverkansarbete för att
stimulera fram fler kulturföreningar
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Johan
Malmberg

Arbetet har pågått under året för att genomföra aktiviteter för att stimulera fram fler kulturföreningar och
identifiera kulturaktiva att bygga dessa runt. Det vi ser är att föreningsformen för kulturaktiva, framförallt
ungdomar, är på nedgång och att vi behöver fundera på sätt som tar tillvara på intressen istället för att sätta
organisationsformen i första rummet. Arbetet resulterar trots allt i ett antal nya utövare inom bland annat film
och dans. Hur långsiktiga dessa initiativ är, är i dagsläget svårt att säga.
En reviderad kulturstrategi har arbetats fram parallellt och ska ut på remiss för att sedan beslutas i
Kommunfullmäktige. En hel del av de aktiviteterna som finns i kulturstrategin bör bli ett löpande arbete för att
arbeta för en önskad utveckling och kommer, om förvaltningens revidering beslutas, att prioriteras.
Ta fram förslag på hur en fritidsbank ska
organiseras och nyttjas
(Ledningsstab)

Försenad

30%

2018-12-31

Kirsi Aronsson

Arbetet är påbörjat och vi tittar på en organisationsform. Vi har en centralt placerad lokal som ska rustas våren
2019. Sommaren 2019 beräknar vi att Fritidsbanken öppnar.
Ta fram förslag på en centrumnära
husbilsparkering som främjar besök i
Finspång
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Ann-Britt
Nilsson

Under hösten 2018 har ett arbete med att identifiera och utveckla centrumnära husbilsparkering pågått. Valet
av plats blev naturligt då Arena Grosvads camping har upprustats och förbättrat tillgängligheten för hela
området under 2018. Nu finns 14 stycken elplatser färdigställda för husbilar på befintlig parkeringsplats på
campingområdet. Platsen är ett bra alternativ till närliggande friluftsaktiviteter samt servicefunktioner för
restaurangbesök, handel, shopping och kulturella besöksmål.
Minst en av lekplatserna som ska
anläggas i Vita stan eller Grosvad ska
vara en tillgänglighetsanpassad
temapark.
(Sektor Samhällsbyggnad)

Försenad

2%

2018-12-31

Helené From

Uppdraget Ersätts i Strategisk plan 2019 med två nya uppdrag.


Utveckla och tillgänglighetsanpassa lekparken i Bruksparken



Anlägga en ny lekpark i Vita stan.
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Ta fram ett reglemente för ett natur- och
friluftsråd
(Sektor Samhällsbyggnad)

Slutförd

100%

2018-12-31

Helené From

Detta uppdrag är färdigställt och redovisades i KS som ett informationsärende 18-12-10, och följer som ett
beslutsärende i januari 2019
Uppdraget ligger under ett mål som är Ledningsstabens.
Ta fram en plan med tillhörande
organisationsförslag för vuxnas lärande
utifrån individens behov
(Sektor Utbildning)

Slutförd

100%

2018-12-01

Kristina
Lohman,
Cathrine
Jerrhage

Vuxnas lärande vid vuxenutbildningen utgår från individens behov och möjligheter till egen försörjning. Individ
som söker vuxenutbildning får vid ett möte med SYV, expeditionen eller rektor ansöka till den utbildning/kurs
som är lämplig enligt individens planering. I samtalet med SYV framgår om den studerande har rätt till ansökan
om Studiestartsstöd, och i de fall rätten finns skickas ansökan till CSN via SYV. Ansökan till studier behandlas
med rektors beslut och kurs startar.
Varje individ som studerar ska ha en individuell studieplan, upprättad i samarbete med SYV eller platschef.
De ansökningar som avser teoretiska kurser grupperas mot ämnesvisa närstudier i Finspång alternativt
distansstudier hos utförare. Närstudier kan bedrivas som klassundervisning om det är många som sökt ämne,
eller som flex med delvis undervisning och delvis handledning med lärare i öppet klassrum. Distansutbildningar
sker på egen hand. Öppet klassrum finns för frågor och hjälp av lärare. Närstudier startar ny kurs var 15:e
vecka.
Ansökningar till yrkesutbildningar placeras i ett kösystem där regelbunden antagning sker. Intag sker då någon
eller några studerande är klara för längre praktik eller arbete. I vissa av utbildningarna sker intag vid bestämda
tider (3 ggr/år). Yrkesutbildningarna anpassar innehållet efter individens behov genom inledningsvis
kartläggning/validering, anpassning mot det som passar individen bäst, lägger till språkutbildning mot aktuellt
branschyrke och stöttar genom motiverande samtal under utbildningen. Dessa samtal genomförs av personal
på vuxenutbildningen i samarbete med person från samarbetande sektor (inom integration /arbetsmarknad).
Yrkesutbildning med inkluderad SFI innebär att den studerande i kurs SFI-C eller D har yrkeskurs med
yrkeslärare där SFI-lärare deltar, SFI-läraren bearbetar kursens språk tillsammans med de studerande under
två dagar i veckan, och den studerande har praktik under två dagar i veckan. APL (arbetsplatsförlagt lärande)besök sker.
Om den studerandes uppfyllelse av krav på närvaro, aktivt deltagande, brist på studieresultat inte är
godtagbara avskiljs den studerande från utbildningen efter trepartssamtal och rektors beslut. Detta gäller
samtliga utbildningar.
Organisation
Organisatoriskt har vuxenutbildningen sedan ett och ett halvt år skapat samarbete med fristående aktörer inom
Finspång för att skapa de ovan beskrivna yrkesutbildningarna. Ett aktivt kontaktskapande arbete har skett och
tjänster i yrkeskurserna köps idag av lokal aktör, inhyrning i extern lokal sker, och egenanställd yrkespersonal
har tillkommit. Särskild yrkesspråkgrupp har skapats på vuxenutbildningen. Några av lärartjänsterna inom SFI
har förändrats till att bli SFI- och yrkesspråklärare med APL-besök. De teoretiska kurser som tidigare utgjorde
stort utbud inom komvux i Finspång har krympts till att endast innefatta de grundläggande ämnena. Öppet
klassrum och flex är ett sätt att organiseras för att möta de olika behov som de som studerar teoretiska kurser
kan ha.
Till vuxenutbildningen har det under höstterminen 2018 funnits tillgång till Specialpedagog på 20%. Det finns
en arabisktalande samt en tigrinjatalande extratjänst anställda, vilka fungerar som språkstöd eller motiverande
stöd främst i undervisningen inom SFI, i det öppna klassrummet och i cafeterian.
Inom organisationen ska en studerande som börjar på SFI kunna flöda till grundläggande lärarledda kurser,
främst inom svenska som andraspråk och matematik. Gymnasiala kurser inom svenska som andraspråk sker
med lärarledning i klassrum, och övriga gymnasiala kurser har på grund av den mycket minskade efterfrågan
riktats mot distansstudier.
Denna arbetsordning för vuxnas lärande utifrån individens behov samt organisation är ännu inte dokumenterad
i en plan, men dokumentet kommer att skapas under 2019.
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Fastställa uppdrag för utvecklad
samverkan mellan CNG och Bergska
(Sektor Utbildning)

Pågående

20%

2019-12-31

Kristina
Lohman,
Cathrine
Jerrhage

Prao: CNG och företrädare för kommunen har inlett en samverkan kring grundskolans prao. Det finns ett
förslag framtaget. Nästa planeringsmöte är i slutet av januari.
Våra två högstadieskolor har tillsammans med CNG planerat och genomfört ”prova på” dagar för kommunens
åk 9 elever, enligt ett nytt koncept.
Utbildningschef och verksamhetschef kommer att träffa vd:n för CNG i början av februari för en diskussion om
fortsatt samverkan.
Uppdraget förlängt till 2019-12-31 enligt strategisk plan för 201
Utveckla fritidsverksamhet för ungdomar
i åldern 16-19 år
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Michael
Muslijevic

Fritidsutvecklare samt integrationsstrateg har lämnat ett projektförslag till tjänstemannabrå gällande ungdomar
13-17 år. Vidare har integrationssamordnare tillsett att en aktivitetsfilm har gjorts som ungdomar skall kunna ta
del av för att se vad som finns i Finspång. Arbetet har sedan stannat av då det i 2019 års budget saknas medel
för en fortsatt satsning vilket inte betyder att vi inte fortsätter att arbeta med insatser mot målgruppen.

Utveckla arbetsformer för att minska
ungdomsarbetslösheten
(Sektor Social omsorg)

Försenad

50%

2018-12-31

Kerstin Skarin

AME:s ungdomssatsning, som innebär en egen grupp för ungdomar på AME där kompetenshöjande insatser
erbjuds, bedöms vara en del av orsaken till en minskning på antalet ungdomar som lever på försörjningsstöd.
Det ger alltså också en minskning av ungdomsarbetslösheten..Sektorn beräknar att uppdraget kommer att vara
färdigt 2019-06-30. Fram till dess kommer sektorna att utveckla arbetsformer för att minska
ungdomsarbetslösheten, exempelvis starta en fritidsbank.
Verkställ samarbetsformer mellan
förskola, skola, socialtjänst och regionala
verksamheter för gemensamma tidiga
insatser
(Sektor Social omsorg)

Pågående

50%

2020-12-31

Annica
Ottosson

Sektor social omsorg och sektor utbildning har tillsammans med närsjukvården i Finspång (NIF) under
sommaren 2018 ansökt och beviljats deltagande i ett gemensamt nationellt utvecklingsarbete för tidiga och
samordnade insatser för barn och unga. Fokus är samverkan mellan skola/elevhälsa, socialtjänst och hälsooch sjukvård.
Finspång har ansökt om att få hjälp för att utveckla samverkansformer och modeller kring detta. Skolverket och
Socialstyrelsen leder projektet som pågår fram till 2020. En projektledare är anställd från 2019-01-01, för att
driva arbetet. För Finspång innebär deltagandet ett ekonomiskt bidrag, utbildning i samverkan för totalt 20
personer samt deltagande i nätverksträffar anordnade av Skolverket och Socialstyrelsen under åren 20182020. Det ekonomiska bidraget är 400 000 kr som ska användas under 2018. En nätverksträff ägde rum i
oktober 2018 och det första utbildningstillfället i november 2018.
Styrgruppen för samverkan mellan skola och socialtjänst träffas kontinuerligt. Styrgruppen har identifierat flera
utvecklingsområden. Ett aktivt arbete pågår för att arbeta med dessa områden. Styrgruppen arbetar bland
annat med att ta fram en rutin för en obruten skolgång för placerade barn och unga. Rutinen baseras på den
rutin som tagits fram av Socialstyrelsen, Skolverket samt Specialpedagogiska skolmyndigheten under
sommaren 2018.
Ta fram en strategi för minskad
nedskräpning av allmänna platser
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Per Strannelid

Ett förslag till strategi/handlingsplan för minskad nedskräpning har tagits fram i samverkan med berörda
enheter. Ärendet skrivs fram till kommunstyrelsens möte den 4 mars.
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Källsortering i kommunens lokaler
(Ledningsstab)

Pågående

96%

2019-06-30

Jane Hjelmqvist

Enkätsvaren har sammanställts och en rapport från utredningen är framtagen. Material är skickat till
kommunstyrelsen.
Fortsatt restaurering av naturreservatet
Ölstadsjön
(Sektor Samhällsbyggnad)

Pågående

80%

2020-12-31

Magnus Pirholt

Det prioriterade uppdraget "Ansökan om samtliga tillstånd för att påbörja restaureringen av naturreservatet
Ölstadsjön" avslutades 2017-12-31 vilket behöver revideras då det inte var helt slutfört.
Vår bedömning är att det är klart till 80% med att vi gjort så långt vi kan komma innan de ansökningshandlingar
som vi skickat in till domstolen behandlats. För närvarande har domstolen begärt kompletteringar från
kommunen vilka bereds med stöd av konsult inom planeringsenheten.
Den ansökan som skickats in gäller upphävning av markavvattningsföretag samt ansökan för tillstånd till
vattenverksamhet. Tillstånd kommer även sökas för Natura 2000-område samt strandskyddsdispens. LONAbidraget för detta delprojekt har förlängts till 2018-06-30.
På grund av ändrad lagstiftning har de ansökningar som skickats in inte varit kompletta. Finspångs kommun
har varit tvungna att ta tillbaks ansökan om vattenverksamhet. Nya diskussionerer med Länsstyrelsen kring
vad ansökan ska innehålla och vilka krav som ställs planeras ske i början av 2019.
Uppdraget förlängt till 2020-12-31 enligt strategisk plan 2019.
Uppdatera objektskatalogen för skyddade
områden
(Sektor Samhällsbyggnad)

Pågående

75%

2019-06-30

Magnus Pirholt

Under januari och februari dokumenterade en projektanställd på samhällsplaneringenheten tidigare gjorda
inventeringar.
Sammanställning av information ytterligare inventeringar görs fortlöpande under året. Under sommaren
arbetade en feriearbetare med att lägga in bilder i media-databasen. Objektskatalogen kopplas också mot den
nya kartfunktionen på hemsidan.
Arbetet med att lägga upp objektskatalogen på den nya hemsidan har varit resurskrävande och en förlängning
av att det prioriterade uppdraget är nödvändigt. Bidraget som erhållits gör det möjligt att förlänga ytterligare ett
år.
Uppdraget förlängt till 2019-06-30 enligt strategisk plan 2019.
Ta fram en klimatanpassningsplan
(Sektor Samhällsbyggnad)

Pågående

20%

2019-12-31

Jane Hjelmqvist

Arbetsgruppen för att ta fram en klimatanpassningsplan har haft ett första möte och arbetet är i full gång. I
gruppen finns representanter från samtliga sektorer samt FTV och Vallonbygden (dock enbart för fastigheter
med kommunala verksamheter, ej bostäder).
Linköpings universitets klimatforskningscentrum har erbjudit att göra en uppföljning av hur sommarens värme
påverkade kommunens verksamhet som en del av ett forskningsprojekt. Detta genomförs under första kvartalet
och kommer att vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet.
Utreda möjligheten till en kommunal
distributionscentral
(Sektor Samhällsbyggnad)

Avbruten

100%

2018-12-31

Catharina
Stenhammar

Detta är ett omfattande uppdrag som sektorn avvaktat med tills ansvarig utredare frigjorts från tidigare
chefsuppdrag. Vid vårt inledande arbete framkommer att det är ett relativt stort och komplext
utredningsuppdrag. Vår bedömning är att det omfattar allt från måltidstjänster till läromedel, kläder till vård och
omsorg samt investeringar i allt från frysrum till nya trafiklösningar (vägar och omlastningsytor). Då sektorn för
närvarande har en anhopning av utredningar bedömer vi att vi har ett behov att ta in någon ytterligare
intern/extern resurs samt att tidplanen förlängs till 2019.
Uppdraget har efter dialog med politiken ändrat till förstudie av kommunal distributionscentral. Ett utkast till
kortfattad förstudie av kommunal distributionscentral har skickats till sektorchef.
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Utred förvärv och upprustning av
banvallen från Borggård och norrut för
cykelväg
(Sektor Samhällsbyggnad)

Försenad

90%

2018-12-31

Magnus Pirholt

Brev med uppmaning om återkoppling har skickats till samtliga markägare längs banvallens sträckning.
Återkoppling och kontakt har förts med 4 av de 9 olika parterna varav 1 fastighetsägare är tveksam till
föreslagen åtgärd med anledning av eventuell påverkan för betesdjur. Kostnad för markinlösen är beräknad till
totalt 61 tkr. Anläggningskostnaden beräknas till 1,6 mnkr varav 50 procent av detta belopp är möjligt att
erhålla i bidrag från Trafikverket.
Utveckla Rejmyre som destinationsmål
2017-2018
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Johan
Malmberg

Arbetet med att utveckla Rejmyre som destinationsmål genom ett tvåårigt projekt som varit delfinansierat från
Länsstyrelsen är nu avslutat. Syftet med projektet har varit att fortsätta utveckla Rejmyre som destination
genom att arbeta med platsens inneboende möjligheter i form av den unika historien och den långa
hantverkstraditionen och genom detta utveckla marknadsföring, affärsmässighet och handel på platsen genom
samverkan mellan de privata och offentliga aktörerna som finns på och runt Rejmyre glasbruk och Rejmyre
handelsby.
Resultaten har varit goda. Rejmyre hade höga besökssiffror under sommarens 2017 i både evenemang samt
bland aktörerna i handelsbyn. Under sommaren 2018 sjönk besökssiffrorna väldigt förståeligt med tanke på
den varma sommaren. Vi har jämfört med andra etablerade besöksmål och Rejmyres bortfall av besök ligger
helt i linje med andra aktörers. Andra resultat är att vi under perioden gjort nya etableringar i handelsbyn och
fått en väldigt stor massmedial exponering. Samverkan mellan aktörerna har också gått framåt.
Vidare så ska projektet lämna efter sig en samverkansmodell som kan leva kvar efter projektets slut. Denna
målsättning är svårare att bedöma i dagsläget då den inte testas i vardagen utan kommer att testas kommande
säsong.
Projektet redovisas på Kommunstyrelsen under våren.
Genomför utbildningar och ta fram en
modell för förbättrade attityder och en
förbättrad service till näringslivet
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Johan
Malmberg

Förvaltningen har tillsammans med Företagarna i Finspång genomfört en gemensam övning för handläggare,
politik och företag i mitten av september. Övningen, som heter Samspelet används av ett stort antal kommuner
och har utmynnat i en rapport som ligger till grund för ett stort förändringsarbete som redan inletts och som
finns med som ett prioriterat uppdrag för 2019.
Det framgår tydligt i rapporten att förvaltningen behöver utveckla sina processer och fokusera på sin
tillgänglighet, attityd och service till näringslivet vilket är fokus i arbetet under 2019.
Implementera handlingsprogram enligt
lag om skydd mot olyckor
(Sektor Samhällsbyggnad)

Slutförd

100%

2018-06-01

Peter Kindblom

Pågående

60%

2019-06-30

Magnus Pirholt

Uppdrag från 2016 som slutrapporterats.
Utred och ge förslag på förbättringar på
skolvägarnas trafiksäkerhet.
(Sektor Samhällsbyggnad)
Rapportering sker genom tjänsteskrivelse.
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Identifiera och ge förslag på
trygghetsskapande åtgärder
(Sektor Samhällsbyggnad)

Slutförd

100%

2018-12-31

Peter Kindblom,
Magnus Pirholt

Åtgärder som föreslås för att skapa tryggheten i kommunen:


öka tryggheten i det offentliga rummet (tex röja sly i tätortsnära skog sly, öka belysning)



cykelsäkerhet (belysning, förbättrade gångpassager för att separera gångare och cyklister)



pendlarparkeringar, busshållplatser och bra skyltar för säkra påstigningar



ge information om hur man ska agera i samband med en brand ska nå ut till fler medborgare,
exempelvis hembesök för att förbättra förutsättningar för räddningsinsatser



Kommunen står inför en stor utmaning i att bygga upp totalförsvaret, största utmaningen är att öka
kunskapsnivån bland medborgare samt öva i vår kommunala organisation

Samtliga chefer ska arbeta fram en
kommunikationsplan (extern) för sitt
område

Slutförd

100%

2018-12-31

Maria Samson

Sektorerna fick under 2017 en mall att utgå ifrån när de skapar sina egna kommunikationsplaner. Utarbetandet
av de olika chefernas planer görs med stöd av kommunikationschefen. Mallen finns publicerad på intranätet
under Support-och-tjanster/Mallar/
Några av avdelningarna på ledningsstaben färdigställde kommunikationsplaner under vintern 2017/2018.
På sektor samhällsbyggnad har enheterna under 2018 färdigställt sina kommunikationsplaner.
Arbetet har inletts på sektor vård och omsorg och man har tagit hjälp av kompetenserna på sektor
samhällsbyggnad i arbetet.
Sektor social omsorg planerade att påbörja arbetet på enhetsnivå under hösten.
Sektor utbildning har inte påbörjat arbetet.
Utveckla koncept för proaktiv
medborgardialog
(Ledningsstab)

Försenad

50%

2018-12-31

Carina Olofsson

Medborgardialoger genomförs inom flera områden kopplat till utvecklingsarbeten. En grund för konceptet är
Policy för medborgardialog och den har reviderats av demokratiberedningen. Arbete pågår med att sprida
kunskap och idéer kring vilka metoder och verktyg som finns tillgängliga till de som har uppdrag att genomföra
dialogerna. Fokus för att uppnå systematisk medborgardialog är att utveckla kunskapen om sambandet mellan
syfte, målgrupper, metoder och verktyg.
Tillhandahålla öppna data
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Oskar Nöstdal
(borttagen)

Under 2017 slutfördes uppdraget genom att omfatta alla tillgängliga öppna data från Kolada, en tydligare
adress till information på webbsidan (www.finspang.se/oppnadata). Information om leverantörsfakturor
publicerades också.
Sidan behöver löpande förvaltning vad avser att publicera data kring leverantörsfakturor. Information från
Kolada kommer automatiskt att vara aktuell och uppdaterad.
Konceptet kring öppna data kan dock utvecklas i vidare mening med fokus på demokrati/insyn och våra
medborgares behov.
Utveckla beslutsunderlagen avseende bl
a jämställdhet, mångfald, barnperspektiv
och miljö
(Ledningsstab)

Försenad

20%

2019-12-31

Carina Olofsson

Arbetet är försenat. Beslutsunderlagen ingår som en del i att utveckla hela ärende- och beslutsprocessen för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Arbetet sker i samverkan med presidierna, berörda chefer och
referensgrupper för handläggare. Bland annat ska nya dokumentmallar arbetas fram och i dessa ska det finnas
stöd för de perspektiv som ska belysas i beslutsunderlagen. Till det ska det även finnas stöd i form av
handledningar och utbildningar till handläggarna.
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Utifrån resultatet i Nöjd-medborgar-index
skapa handlingsplaner för prioriterade
omåden
(Ledningsstab)

Försenad

0%

2019-06-30

Carina Olofsson

Prioriterade områden utifrån resultaten i undersökningen är inte preciserade. Analysen för prioriteringar bör
samordnas med arbetet som sker utifrån resultatet i kommunkompassen.
Ta fram ett förslag på hur mottagandet i
kommunhuset kan göras mer
välkomnande och integritetskapande.
(Ledningsstab)

Pågående

90%

2019-06-30

Maria Samson

Arbetet som legat nere under våren på grund av att det inte funnits någon ordinarie kommunikationschef har
under hösten åter startats upp. Planeringsarbetet är i full gång för att skapa en miljö som kännetecknas av
tillgänglighet, välkomnande och öppenhet.
Entrén på plan fyra ska göras mer välkomnande med ett helt nytt möblemang. Miljön kommer att anpassas
utifrån tillgänglighet och behov utifrån besök. För att skapa förutsättningar för en lugn arbetsmiljö och
förtrolighet kommer olika rum för samtal skapas.
Med utgångspunkt från Finspångs
Tekniska Verks ägardirektiv utveckla
kommunens struktur för tydligare
uppdragsbeställningar och effektivare
uppföljning
(Sektor Samhällsbyggnad)

Pågående

10%

2019-09-30

Helené From,
Magnus Pirholt

Kommentar
Bolagets ägardirektiv förnyas under 2018. En fortsatt genomlysning kommer att ske gällande hur politiska
ambitionsnivåer prövas och verkställs samt kommunens förmåga att ha en aktiv beställare och uppföljningsroll.
Viktigt är också att skapa tydlighet i var beredningsuppdrag för bl.a. verksamhetsområden för VA finns samt
hur resultatansvaret är fördelat. Genomförande av detta uppdrag avvaktas tills resultatet för motsvarande
uppdrag med Vallonbygden slutförts.
Med utgångspunkt från
Vallonbygdens ägardirektiv utveckla
kommunens struktur för tydligare
uppdragsbeställningar och effektivare
uppföljning
(Sektor Samhällsbyggnad)

Pågående

10%

2019-05-31

Fredrik
Björkman,
Helené From

Under våren 2018 har månatliga uppdragsdialoger mellan kommunens fastighetsenhet samt Vallonbyggden
genomförts. Vid mötena har genomförande av lagda investeringsprojekt samt framdrift av lagt uppdrag
avseende statusbesiktningar och underhållsplaner följts upp. Uppdrag har också lagts gällande OVK:er samt
elrevisioner.
Även om mycket av det operativa samarbetet löper väl finns en del strukturella otydligheter i bl.a.:


ansvar och påverkansmöjligheter för minusresultat i förvaltningsuppdraget,



kommunens möjlighet att bereda uppdrag med mkt begränsade resurser samt



en otydlighet var och hur verksamheten ska vända sig för att få den hjälp som behövs för att lösa
brister i befintliga lokaler samt nya lokalbehov.
Genom att tydliggöra uppdraget förbättras på sikt även effektiviteten då det i dag finns ett flertal frågor där,
p.g.a. verksamheten organisation, fler än en handläggare är aktiv.
Under hösten har ytterligare en fastighetsstrateg/förvaltare rekryterats. Rekrytering är både en förstärkning
men täcker även upp för minskad resurs på fastighetsenheten.
Uppdraget att utifrån ägardirektivet aktivera kommunens beställarfunktion bedöms som slutfört.
Kvarstående frågeställning avseende upphandlingsförfarande av förvaltningen hanteras inom ramen för
kommunens koncernledningsuppdrag.
Kvarstående fråga för ägaren att ta ställning till är hur Vallonbygdens fördelning av erhållen ersättning sker. I
2018 år budget är tex kostnaden för administration drygt 20 kr/m2 vilket är mer än det planerade underhållet.
Utöver det har Vallonbygden årligen debiterat ytterligare medel för administrativa tjänster vilket belastat
kommunen utöver förvaltningsersättningen.
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Ta fram förslag på hur man kan tillskapa
och tillgängliggöra utomhusmiljöerna vid
våra boende för människor med
funktionsnedsättning och boende för
äldre.
(Sektor Vård och omsorg)
(Sektor Social omsorg)

Slutförd

100%

2018-12-31

Kerstin Sjöberg
Axelsson,
Annica
Ottosson

Kommentar
Inventering är utförd på samtliga äldreboenden som visar att de boende i stort sett är nöjda med sin utemiljö.
Uppfräschning av entréer, reparation av ramp och kompletteringar av sol- och regnskydd behöver utföras.
Vidare framförs önskemål om visst markarbete såsom borttagning av sand och grus som bör ersättas med trall
eller stensättning för att öka/möjliggöra framkomlighet. På vissa boenden behöver skyltningen förbättras.
Ansvars- och kostnadsanalys av dessa åtgärder är ännu inte utförd. Vid nybyggnation är utemiljön en viktig del
i kravspecifikationen.
Inom funktionshinderområdet arbetar sektorn kontinuerligt med att se över och förbättra utemiljön. Under våren
2018 har exempelvis en del uteplatser iordningställts för att tillgodose tillgängligheten för brukare. Sektorn
planerar för nybyggnation av en gruppbostad där utemiljön inom gruppbostadens tomt samt närområdet är en
viktig del. I planeringen tas hänsyn till tillgänglighet utifrån olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan
handla om terrängen för att kunna ta sig fram med olika former av hjälpmedel, exempelvis rullstol men också
områdets karaktär. Lugna miljöer som har en avkopplande påverkan, exempelvis ett grönområde kan påverka
personer som har svårt för stimuli positivt.
Under hösten 2018 har en arbetsgrupp bestående av enhetschefer, utvecklingsstrategi och personal från
verksamheten arbetat med att ta fram en verksamhetsbeskrivning över de gruppbostäder som planeras
byggas. I denna beskrivning framgår ovanstående punkter vilket kommer utgöra ett underlag för
nyproduktionen i samarbete med de arkitekter som är kopplade till projektet.
Sektorn kommer att fortsätta arbetet med att ta fram förslag för att skapa tillgängliga utomhusmiljöer.
Utveckla stöd och ta fram fler familjehem
(Sektor Social omsorg)

Slutförd

100%

2018-12-31

Annica
Ottosson

Familjeteamet ger idag stöttning till kommunens egna familjehem, där stödet tidigare legat på extern utförare.
Familjehemsgruppen har börjat utbilda familjehemmen i programmet "Ett hem att växa i". Marknadsföring och
rekrytering har genomförts bland annat genom Instagramveckan, Finspångsmässan och artikel/annons i
lokaltidning. Antalet konsulentstödda familjehem har minskats.
Se över öppna sociala insatser för vuxna
(Sektor Social omsorg)

Försenad

80%

2018-12-31

Annica
Ottosson

Sektor social omsorg har genomfört en kartläggning under hösten 2017 och våren 2018. Detta utifrån att
sektorn har många vuxna individer som placeras externt inom individ- och familjeomsorgen (IFO).
Kartläggningens resultat baserar sig på nyckeltal från nationella register samt granskning av utredningar som
ligger till grund för extern placering under perioden 2009-2016.
Resultatet visar bland annat att sektorn har flera placerade vuxna där missbruksproblematik är den
dominerande faktorn men även att placeringar görs på grund av våld i nära relation/hedersrelaterat våld och
stödboende. Av de som placeras har många en avbruten skolgång och ett mörkertal finns kring detta område
då ett flertal utredningar saknar information om de enskilda individernas skolgång. Forskning visar att en lyckad
skolgång är en stark faktor för den enskilde att inte hamna i sociala problem längre fram i livet. Resultatet visar
vidare att många externa placeringar görs innan försök med insatser på hemmaplan har prövats. Utifrån de
enskildas hälsa framträder problematik kring psykisk ohälsa, suicidförsök eller suicidtankar samt svårigheter i
form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det framkommer även att individernas bakgrundshistoria
många gånger visar på bristande föräldraförmåga, missbrukande föräldrar och utsatthet som barn för sexuella
övergrepp, fysiskt och psykiskt våld.
Utifrån resultatet av kartläggningen har följande förbättringsområden identifierats:


Myndighetsutövning
o
o
o
o



Tydliggöra rutiner gällande handläggning av LVM-ärenden
Tydliggöra rutiner för handläggning samt upprätta tydliga utredningsmallar
I första hand arbeta för att hitta hemmaplanslösningar för den enskilde
Tydliggöra introduktion och upprätta en introduktionsplan för nya handläggare

Samverkan
o
o

Arbeta samverkande i ett tidigt skede med skola, elevhälsa etc. för att fånga upp barn och
unga i riskzon
Fortsätta pågående arbete med att implementera samverkansformer mellan skola och
socialtjänst
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o


o
o
o
o


Samverka mellan flera aktörer som arbetar kring den enskilde

Preventivt arbete
Fortsätta implementering av ”Första hjälpen till psykisk hälsa”
Stöd att upprätthålla god föräldraförmåga
Hitta former för att tidigt upptäcka barn som utsätts för sexuella övergrepp, fysiskt och
psykiskt våld
Hitta former för preventivt arbete gällande ANDTS-frågor

Beaktande av barnperspektivet
o
o

Barnkonventionen som lag 2020
Leva upp till Kommunstyrelsens beslut att alltid beakta barnperspektivet



Se över former för utförarverksamhet inom individ- och familjeomsorgen



Kvinnors utsatthet

Politiken har gett sektorn i uppdrag att konkretisera de identifierade förbättringsområdena till handlingsplaner.
Sektorn har haft med i planeringen att färdigställa handlingsplanerna under hösten 2018 men inte lyckats hålla
planeringen. Sektorns ambition är att färdigställa handlingsplanerna under våren 2019.
Utveckla digitalt uppföljningssystem för
det systematiska lednings- och
kvalitetssystemet inom socialtjänsten
med start inom äldreomsorg
(Sektor Vård och omsorg)

Försenad

50%

2018-12-31

Kerstin Sjöberg
Axelsson, AnnChristin Ahl
Vallgren,
Katarina
Löwgren
(borttagen)

Kommunstyrelsen har under året beslutat att anta revideringen av ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete. Arbetet med revideringen har skett i samverkan med sektor social omsorg och ses som första
steg i det prioriterade uppdraget. Arbete har pågått i sektorerna att arbeta fram sektorsspecifika processer och
aktiviteter utifrån revideringen av ledningssystemet. Sektorerna inväntar ett förslag på projektplan och
kostnadsberäkning för införande av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete med Stratsys.
Kartlägga och planera för revidering och
eventuell utökning av antal platser inom
äldreomsorg
(Sektor Vård och omsorg)

Pågående

96%

2019-12-31

Kerstin Sjöberg
Axelsson, AnnChristin Ahl
Vallgren

Under året har sektorn vård och omsorg utrett frågan om behov av boendeplatser i rapporten Utbyggnad av
boendeplatser inom äldreomsorgen - Behov och möjliga alternativ. Utredningen har omfattat uppdragen:
*Ta fram en befolkningsprognos för äldre
*Kartlägg nuläge inom vård och omsorg avseende boendeplatser, beläggning och volym
*Utred behov av nya särskilda boendeplatser
*Belys resurseffektivt boende ur bemanning och administrationssynpunkt
*Alternativ för utökning av platser:


Hällestadgården



Utökning av platser i tätort i befintliga lokaler



Vad händer med Storängsgården?


Behov av nytt boende
Uppdraget är slutfört och kommer presenteras på kommunstyrelsen i närtid.
Parallellt med uppdraget har sektorn tillsammans med sektor samhällsbyggnad börjat titta på
kravspecifikation/riktlinje för utformning av vårdboende för att säkra en god verksamhet.
Utifrån SKL:s rekommendation att stärka
utveckling och kvalitet på särskilt boende
för äldre nattetid ta fram en strategi för
att utveckla digitaliseringen
(Sektor Vård och omsorg)

Slutförd

100%

2018-12-31

Kerstin Sjöberg
Axelsson

En arbetsgrupp har under hösten utifrån det prioriterade uppdraget tagit fram en handlingsplan för digitalisering
som utgår från kommunens digitaliseringsstrategi. Arbetet har skett tvärsektoriellt genom att
digitaliseringsstrateg och IT-avdelningen har medverkat i handlingsplanens utformning. I uppdraget har det
ingått att ta fram en e-hälsoplan för sektor vård och omsorg. Denna plan utgör en vägledning för sektorns
arbete med digitalisering och kommer upp i närtid till kommunstyrelsen för beslut.
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Förbättra och systematisera det
förebyggande och dokumenterande
arbetet för att förhindra diskriminering
och kränkande behandling på samtliga
skolor och förskolor
(Sektor Utbildning)

Slutförd

100%

2018-06-30

Rojyar Khalili,
Kristina Lohman

Ett utbildningsarbete har påbörjats inom hela sektorn som innebär att rutiner är reviderade samt att all person
inom sektorn har erbjudits att delta i JP-infonets webbutbildning. Webbutbildningen kommer pågå under läsåret
2018-2019. Rektorer och förskolechefer ansvarar för genomförandet på sin enhet. Ett samarbete har initierats
med Locker Room Talk, som ett led i det förebyggande arbetet. Syftet är att arbeta med elevernas attityder och
värderingar. Målet är att öka elevernas psykiska hälsa, då ett schysstare klimat i skolan, ökad respekt samt
bättre attityd mellan varandra bidrar till att alla kan känna sig inkluderade.
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling är två lagar i en plan som syftar till att skydda barn
och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Samtliga skolor reviderar och uppdaterar sina Likabehandlingsplaner utifrån de nya förutsättningarna för det
kommande verksamhetsåret. En kartläggning av riskområden görs och åtgärder sätt in.
Utred och kom med förslag på framtidens
förskole- och grundskoleorganisation
(Sektor Utbildning)

Pågående

50%

2019-03-31

Kristina
Lohman, Emma
Sandin

Sektor utbildning påbörjade i mars 2018 en utredning som ska ta fram förslag på framtida organisation för
förskola och grundskola i Finspångs kommun. Utredningen kommer att ta fram förslag på en organisation för
förskola och grundskola som är resurseffektiv, erbjuder ändamålsenliga lärmiljöer, möjliggör strategisk
kompetensförsörjning, erbjuder likvärdig undervisning, stöd och social stimulans, når hög kvalitet och goda
resultat och svarar upp mot de lagkrav som ställs på verksamheterna.
Under våren 2018 har underlag i form av grundfakta för förskola och grundskola tagits fram.
Under hösten 2018 tillsattes en projektgrupp bestående av representanter från sektor utbildning, ekonomi- och
styrningsavdelningen, samhällsbyggandssektorn och utvecklings- och näringslivsavdelningen. Höstens arbete
har inneburit fortsatt arbete med att ta fram grundfakta enligt det som beskrivits ovan. Projektgruppens
bedömning är att underlag för förslag på framtida organisation för förskola och grundskola ska finnas klart i
mars 2019.
Säkerställ skolbibliotek för alla elever
inom hela utbildningssektorn
(Sektor Utbildning)

Försenad

20%

2018-12-31

Kristina Lohman

Kommentar
Nedan uppställning visar tillgången till skolbibliotek inom sektorn.
Har eget skolbibliotek


Nyhemsskolan F-6



Nyhemsskolan 7-9


Hällestad skola
Har tillgång till skolbibliotek


Högalid skola


Grytgöl skola
Har ej tillgång till skolbibliotek


Storängen - (ett rum med böcker)



Viggestorp - (rum med böcker)



Svälthagen



Lotorp



Rejmyre



Björke



Brenäs


Grosvad - (rum med böcker)
Under hösten 2018 har rekrytering av bibliotekschef inletts. Utvecklingen av skolbiblioteken har pausats.
Biblioteksfrågan inryms inom den pågående utredningen Översyn Finspångs skolstruktur.
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Ta fram förslag på hur man kan skapa
trygga och trivsamma miljöer både inom
och utomhus på grundskolorna.
(Sektor Utbildning)

Pågående

50%

2019-12-31

Kristina Lohman

Sektor utbildning påbörjade i mars 2018 en utredning som ska ta fram förslag på framtida organisation för
förskola och grundskola i Finspångs kommun. Utredningen kommer att ta fram förslag på en organisation för
förskola och grundskola som är resurseffektiv, erbjuder ändamålsenliga lärmiljöer, möjliggör strategisk
kompetensförsörjning, erbjuder likvärdig undervisning, stöd och social stimulans, når hög kvalitet och goda
resultat och svarar upp mot de lagkrav som ställs på verksamheterna.
Under våren 2018 har underlag i form av grundfakta för förskola och grundskola tagits fram. Detta prioriterade
uppdrag ingår som en del i den större utredningen om framtida organisering av förskola och grundskola.
Ta fram en plan för att säkerställa
likvärdiga studieresultat oavsett kön
(Sektor Utbildning)

Slutförd

100%

2019-06-30

Kristina
Lohman, Emma
Sandin,
Cathrine
Jerrhage

Samtliga rektorer har fått i uppdrag att arbeta med att säkerställa likvärdiga studieresultat oavsett kön. Detta
uppdrag är ett utav målen i enheternas verksamhetsplaner därmed kommer uppdraget att följas upp i det
systematiska kvalitetsarbetet. Sektorns bedömning är att det inte behövs en plan för att arbeta med detta mål
då frågan ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.
Ta fram en lönestrategi för Finspångs
kommun
(Ledningsstab)

Försenad

90%

2018-12-31

Helen Wallman,
Tone Hall

Förslag på lönestrategi är framtagen. Strategin är inte slutrapporterad ännu. Beräknas slutrapporteras under
första kvartalet 2019.
Tydliggör nuvarande karriärvägar och ta
fram förslag på nya
(Ledningsstab)

Försenad

90%

2019-12-31

Helen Wallman,
Tone Hall

Kommentar
Uppdraget att tydliggöra nuvarande karriärvägar kommer inte slutföras 2018. Efter dialog med HR-chef, då
personal och kompetensförsörjningsplanen behöver ligga till grund för detta uppdrag, och denna plan ska
slutföras 2018.
Uppdraget förlängt till 2019-12-31 enligt strategisk plan 2019.
Ta fram handlingsplaner för heltid som
norm
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Helen Wallman,
Tone Hall

Handlingsplanerna är framtagna och rapporterade till HR-chef, styrgrupp bemanning och ledningsgruppen.
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Enheter med arbetsrelaterad sjukfrånvaro
ska prioriteras genom riktade insatser
(Ledningsstab)

Försenad

96%

2019-02-28

Helen Wallman,
Annica Ahlqvist

Frågebatteriet som används vid samtalet mellan HR-konsult och varje chef är under uppdatering utifrån
synpunkter som inkommit.
Samtal med chefer är genomförda och en sammanställning har gjorts som kommer att inkluderas i rapporten
"uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsvillkor 2018".
Det som framkommer är att ansvarig chef genomfört åtgärder för att minska eller förhindra arbetsrelaterad
frånvaro på följande sätt:


Vid stress: individuell handledning av chef, individuellt samtalsstöd och/eller grupphandledning,
stresskurs, sömnskola från företagshälsovården och externa konsulter. Vidare har det gjort
anpassning av arbetsuppgifter eller av schema, utredning av inomhusmiljö som i sin tur mynnat ut i
åtgärder för sänkt bullernivå, formgjutna öronproppar, utökning av resurser och införande av nya
chefsled för att möjliggöra daglig handledning av chef.



Vid konfliktsituationer: handledning och insatser från företagshälsovården och HR. I flera fall har
konflikterna klarats upp genom att medarbetare har bytt arbetsplats inom kommunen.



Vid belastningsskador: utbildning av ergonomi till medarbetare, införskaffande av hjälpmedel,
ombyggnation, arbetsförmågebedömning av tjänst.
Övrigt som gjorts för att minska eller förhindra arbetsrelaterad frånvaro är arbetsförmågebedömningar, åtgärder
för inom och utomhusmiljö, regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron och översyn av processer.
De insatser som cheferna har för avsikt att arbeta vidare med för att minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron
är förtydliga/omformulera verksamheternas mål för att skapa tydlighet i uppdragen. En översyn av bemanning
behövs för att stärka upp på de enheter som drabbats särskilt hårt av sjukfrånvaro. Vissa chefer planerar att
erbjuda utbildning i hur man stärker sin egen hälsa, ex motverka karpaltunnelsyndrom och stresshantering.
Andra chefer planerar förebyggande arbetsmiljöarbete rörande grundbemanning och schema för att förbättra
arbetsvillkoren och minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron.
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Ta fram modell för att stimulera till
förbättringar och innovationer i
verksamheten.
(Ledningsstab)

Pågående

20%

2019-12-31

Helen Wallman,
Eva Carlbrink

29 oktober 2018 sammanställdes omarbetat förslag på prioriterat uppdrag av: Ta fram modell för att stimulera
till förbättringar och innovationer i verksamheten. Uppdraget innehöll nu två olika delar av planerade aktiviteter
för 2019.
Uppdragsbeskrivning
Kartläggning och kompetensspridning


Kartläggning av pågående förbättringsarbete
o Kommunikationsvägar: KLG, Arena Kvalitet, intranät, redovisade resultat(förbättringar),
uppsökande verksamhet
o Innehåll: exempel med resultat (och effekt), metod och verktyg, omfattning (tid, rum,
medarbetare)



Lyfta lärande exempel – gjort mer, gjort mindre, nästa gång…
o Kommunikationsväg: intranät, broschyr, film, introdag, chefsforum, APT
Kompetensförstärkning


Erbjuda stöd för förbättringsarbete
o Förmedla kontakter med andra förbättringsarbeten
o Introducera metod- och verktyg (ev litteratur)
o Coacha i förbättringar (process, mätning osv)



Utbilda kommunledningsgruppen i förändringsledning
o Förändringsledning Och digitalisering?



Utbilda alla chefer i förändringsledning (chefsforum 2019)



Utbilda nya medarbetare i metodkunskap när det gäller ständiga förbättringar (och nya chefer i
förändringsledning). (EC)

Inledande problematisering och frågeställningar kring uppdraget:
Ta fram modell för att stimulera till förbättringar och innovationer i verksamheten
Modell:


skriftlig modellbeskrivning



Visualiserad modell (med fysiskt attribut)



kommunicera modell


utbildning i modellen
Stimulera:


Att känna trygghet på arbetet (medarbetare & chefer)



att få uppmuntran och stöd av chef (medarbetare)



att ha tillgång och kunskap kring verktyg och metoder (medarbetare & chefer)



Kännedom om förändringspsykologi, kunskap i förändringsledning (chefer)


synliggöra förbättringar, för sig själv och andra
förbättringar:


Det tredelade uppdraget: utföra arbetet, utveckla arbetet, utveckla sig själv



metoder och verktyg: processkartläggning, förbättringstavla, förbättringsteam (A3, canvas, Fiskben, 5
varför osv)


Mäta: egna små mätningar, dra nytta av det vi redan har, en förbättring - en mätning
innovationer


kräver sin egen organisering



avsatt tid - blandade grupper



ev särskilt fokus - särskilda anledningar



avsatta resurser för prototyptestning osv
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Ökad styrning av verksamhetens inköp
och genomföra översyn av
inköpsorganisationen
(Ledningsstab)

Försenad

58%

2018-06-30

Bo Broomé

I november 2018 presenterades en reviderad version av förslaget "inköpsorganisation för Finspångs kommun"
för kommunens ledningsgrupp. Då fattades beslut att anta förslaget och att arbetet ska startas med att införa
en inköpsorganisation likt den föreslagna. Denna nya organisation är tänkt ska innehålla både
ansvarsfördelning men även rutiner för avstämningar rapporteringsmöten samt utbildningstillfällen med de
inblandade personerna på olika nivåer.
I januari 2019 beslutades att starta ett införandeprojekt med inköpssamordnaren som projektledare och
projektdeltagare från ekonomi- och styrningsavdelningen och sektor samhällsbyggnad.
Det första arbetet i projektet blev att upprätta en projektplan för införandeprojektet. Projektgruppens initiala
arbete har bestått i att upprätta en relevant projektplan och i den även en kommunikationsplan. Arbetet har till
början ägnats åt att förenkla och konsekvensanpassa det initiala förslaget så att målsättningar, utvärdering och
de olika delarna blir konsekventa och tydliga.
Synliggöra enheternas resultat och
analyser i tertialrapporter, delårsbokslut
och bokslut
(Ledningsstab)

Slutförd

100%

2018-12-31

Anette Asklöf

Arbetet med verksamhetsplaner (sektornivå) och aktivitetsplaner (enhetsnivå) har fortsatt under året. Ekonomioch styrningsavdelningen stöttar sektorer och enheter med att ta fram relevanta nyckeltal. Månadsrapporterna
till kommunstyrelsen innehåller numera ekonomi på enhetsnivå och nyckeltal på sektornivå. Ekonomi- och
styrningsavdelningen fortsätter att utveckla systemstöd för uppföljning av mål, uppdrag, aktiviteter och
indikatorer på sektors- och enhetsnivå. Se prioriterat uppdrag om mått.
Kommunstyrelsen har valt att redovisa resultat på verksamhetsnivå istället för enhetsnivå i
uppföljningsrapporterna.
Ta fram regelverk för att ta med över- och
underskott till kommande år
(Ledningsstab)

Avbruten

35%

2018-12-31

Anette Asklöf

För att uppdraget ska kunna genomföras måste det finnas underlag för utvärdering av sektorer/enheter. Detta
ska tas fram i samband med verksamhetsberättelserna. Ett arbete pågår med att beskriva för- och nackdelar
med ett regelverk. Benchmarking med grannkommunerna har gjorts för att ta del av deras erfarenheter.
Frågan är om ett tydligare regelverk för över- och underskott skulle förbättra hushållningen av kommunens
resurser? Ett sådant regelverk bör innehålla riktlinjer för hur en enhet ska utvärderas. För att en enhet ska
kunna utvärderas måste det finnas tydliga mål, uppdrag och utvärderingskriterier. Dessa kan t ex uttryckas i en
verksamhets- eller aktivitetsplan.
Under 2018 har flera enheter arbetat med egna aktivitetsplaner i Stratsys. Detta är dock inte tillräckligt
omfattande för att kunna göra den utvärdering som krävs för att bedöma om över/underskott ska kunna föras
över mellan åren. Det finns ett prioriterat uppdrag att ta fram en utvärderingsmall med effektivitets- och
produktionsmått,
I ett läge med ansträngd ekonomi finns inte möjlighet att tillåta sektorer eller enheter att använda eventuellt
fonderade medel då detta är resultatpåverkande. Det krävs att kommunen kan lägga en buffert i budget för att
ge ett sådant utrymme. Av den anledningen föreslås att uppdraget avbryts. Om det i en framtid ska återupptas
bör det kombineras med ett uppdrag att ta fram utvärderingskriterier för kommunens chefer.
Ta fram en långsiktig plan för
investeringsutrymme och
skuldutveckling
(Ledningsstab)

Pågående

25%

2019-06-30

Anette Asklöf

En tioårig budgetplan baserat på en framskrivning av befolkningen finns. Det råder dock stora oklarheter kring
kommande investeringsbehov. Under 2018 har ytterligare kompetens tillförts kring upprättandet av
långtidsplaner med bland annat flera exempel från andra kommuner. Ett nytt mål för befolkningsutvecklingen
har antagits av kommunfullmäktige vilket påverkar investeringsbehovet. En långsiktig planering av
verksamhetsutbyggnad kopplat till befolkningsutveckling behövs som grund. Parallellt pågår arbetet med ny
översiktsplan och det finns anledning att länka ihop planeringen vilket kommer att ske under i och med att
samrådsversionen av översiktsplanen offentliggörs i januari 2019.
För att skapa förutsättningar för tillväxt krävs ett ökat skattunderlag som endast kan tillkomma genom ökad
inflyttning. En ökad inflyttning är inte möjlig utan ökat bostadsbyggande. Därför behöver den finansiella planen
ta sitt avstamp i de förutsättningar som ges i översiktsplan och planerade detaljplaner.
Uppdraget förlängt till 2019-06-30 enligt strategisk plan 2019.
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Utveckla effektivitets- och
produktionsmått kopplat till kvalitet
(Ledningsstab)

Pågående

30%

2019-12-31

Anette Asklöf

Mål, indikatorer och styrtal i styrkorten är riktade till sektorerna eller specifika verksamheter. Det har inte funnits
krav på enhetschefer att göra en verksamhetsplanering kopplat till den strategiska planen och
kommunstyrelsens prioriterade uppdrag. De indikatorer och styrtal som anges i styrkorten kan vara
användbara i styrningen på enhetsnivå men det saknas också i många fall mått som beskriver hur en enhet
lyckats med sitt uppdrag. Vi saknar också produktionsmått och en uppföljning av hur produktionen utvecklas.
Det görs en hel del redovisningar, nyckeltalsammanställningar och mätningar redan idag som kan användas.
Det finns också möjlighet att delta i nationella kvalitetsmätningar eller att hitta egna utvärderingar.
Controllergruppen har i uppdrag att ta fram ett förslag till utvärderingsmall med effektivitets- och
produktionsmått till KLG. Nästa steg blir att tillsammans med respektive sektorsledningsgrupp arbeta vidare
med vilka effektivitets- och produktionsmått som kan användas på respektive enhet.
I arbetet med analys av måltidskostnaderna har ett antal mått tagits fram för att följa verksamhetens
produktion, kostnader och kvalitet.
Uppdraget förlängt till 2019-12-31 enligt strategisk plan 2019.
Ta fram en lokalstrategisk plan
(Sektor Samhällsbyggnad)

Pågående

80%

2019-03-31

Fredrik
Björkman,
Susanne
Arnberg

Arbetet har fått en nystart under våren 2018. Viktiga delar i planeringen är den statusbesiktning och
underhållsplanering som Vallonbyggden givits i uppdrag, Andra viktiga förutsättningar är de förändringar av
framtida lokalbehov som kommunens verksamheter aviserar eller förespår. Många nya lokaler är i
planeringsstadiet bla förskola Lotorp, nytt LSS och nytt äldreboende men också omflyttningar på befintliga ytor.
Målet är att presentera en första version till KS innan 2018-12-31.
Förslag på första versionens lokalstrategiska plan planereras till KS under T1 2019. Presentation av
underhållsbehov samt statusbesiktning på kommunens anläggningar har under 2018 föredragits i
tjänstemännens Lokalgrupp samt kommunstyrelsens arbetsgrupp för uppföljning av verkställighet och resultat Miljö och samhällsbyggnad.
Lokalstrategisk plan är i det närmaste färdig. Återstår några mindre kompletteringar
Uppdraget förlängt till 2019-03-31 enligt strategisk plan 2019.
Skapa ett socioekonomiskt
resursfördelningssystem inom
grundskolan och fritidshem
(Sektor Utbildning)

Pågående

10%

2019-06-30

Anders Wiklund,
Kristina Lohman

En arbetsgrupp behöver tillsättas inom förskola och grundskola för att ta fram ett förslag till ett nytt
resursfördelningssystem. Uppdraget har legat vilande på grund av omorganisation och chefsbyten.
Kommunen har under 2018 sökt och erhållit ett nytt statsbidrag för likvärdighet och kunskapsutveckling i
grundskolan, 3,2 mkr. Bidraget har fördelats till grundskolorna utifrån ett socioekonomiskt index. Detta index,
som tagits fram av skolverket, viktar/rangordnar skolorna utifrån socioekonomiska faktorer.
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Kommunstyrelsens presidium
Kommunfullmäktiges presidium

2019-01-30
Dnr KS.2017.0364

1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av den
förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges presidium fick på
kommunfullmäktige 2018-03-28 § 54 i uppdrag att i samråd med revisionen gå
igenom rapporten för att klargöra vilka brister som finns och klargöra roller och
ansvar samt tydliggöra uppdrag avseende uppföljning. Samt att återkomma med
förslag på åtgärder under september 2018.
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidium har träffats och diskuterat
roller och ansvar samt tydliggörande av uppdrag avseende uppföljning. Presidierna
har även träffat revisionen.
I kommunfullmäktige 2018-11-28 § 154 fastslogs styrdokumentet Politisk
organisation 2019 (KS.2018.1122) som klargjorde rapportens påvisade brister
avseende uppföljning.
Presidierna är överens om att beredningar inte har uppföljningsansvar på planer de
tagit däremot kan kommunfullmäktige ge beredningarna uppdrag att följa upp eller
revidera planer. Planer antagna av kommunfullmäktige verkställs och uppföljs i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppföljningsgrupper kan också följa upp
planer inom respektive område. (KS.2018.1122)
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium har tillsammans tagit fram
ett antal förslag för att vitalisera kommunfullmäktige.
Ett förslag är att kommunstyrelsens ledamöter med mer fakta och bakgrund i
ärendena kan ge en bakgrund till respektive ärenden. Detta för att enklare kunna
väcka debatt och möjliggöra för kommunfullmäktiges ledamöter att ställa frågor.
Ett annat förslag är att säkerställa att dagordningen är tydlig samt att förvaltningen
skriver fram tydliga underlag med tydliga sammanfattningar och förslag till beslut.
De politiska partierna behöver ta större ansvar för att stärka och stödja ledamöter så
att fler aktivt kan ta del i debatten för att spegla kommunfullmäktiges
sammansättning.
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Robin Levander

2019-01-30
Dnr KS.2017.0364

2 (2)

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Att anse uppdraget slutfört.

320

