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2020-04-06 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: Onsdag den 15 april 2020, kl 16:00 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset 

Ordförande: Berit Martinsson 

Sekreterare: Maria Forneman 

Föredragningslista 

Sidnummer 

Mötets öppnande 

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i 
behörig ordning  

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

2. Lägesrapportering Corona-viruset Finspångs
kommun

3. Information från kommunfullmäktiges
beredningar

4. Information om verksamheten i regionen

5. Allmänhetens frågestund - Årsredovisning

6. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
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Kommunfullmäktige Kallelse/föredragningslista 2 (3) 

2020-04-06 

Ärenden för behandling 

7. Årsredovisning 2019 Finspångs kommun

8. Revisionsberättelse Finspångs kommun 2019

- Inga handlingar, utskick senare

3 

- 

9. Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2019

10. Omfördelning av medel för barnomsorg

obekväm arbetstid till barnomsorg dagtid

7

8 

11. Upphävande av beslut avseende

fritidshem/skolbarnomsorg i Ekesjö

11 

12. Förvärv Hällestadgården

13. Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun

14. Avskaffande av e-forum

15. Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning

och utveckling av befintligt anhörigstöd inom

äldreomsorg och social omsorg

35

109

143

152 

16. Beslut att omsorgberedningen är vilande fram

tills nytt uppdrag bestäms

173 

17. Redovisning vårtermin 2020 av motioner, e-

förslag och medborgarförslag som inte är

färdigbehandlade

174 

18. Rapportering investeringar årsbokslutet 2019 179 

Anmälan av nya motioner, interpellationer, 
frågor, medborgarförslag 

19. Interpellation - integration gör samhället mer

hållbart

203 

20. Motion - integration gör samhället mer hållbart,

uppdrag till demokratiberedningen

205 

21. Delgivningar      207

2



Ann-Christin Ahl Vallgren 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0183 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2019 Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. 

Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt 

räkenskaper.   

Årsredovisning för 2019 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 2019 ett överskott på 13,4 miljoner 

kronor, vilket är nästan 9 miljoner lägre än 2018. Det är en positiv avvikelse mot 

budget med 0,3 miljoner kronor. Sektorerna utbildning, vård och omsorg och 

social omsorg som har ett fortsatt underskott emedan sektorerna 

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 fem av de sex målen uppfylls. På det mål som inte uppfylls 

redovisas mindre avvikelse.   

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

1. Att godkänna årsredovisningen 2019
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 120   Dnr: KS.2020.0183 

 

Årsredovisning 2019 Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. 

Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt 

räkenskaper.   

Årsredovisning för 2019 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 2019 ett överskott på 13,4 miljoner 

kronor, vilket är nästan 9 miljoner lägre än 2018. Det är en positiv avvikelse mot 

budget med 0,3 miljoner kronor. Sektorerna utbildning, vård och omsorg och 

social omsorg som har ett fortsatt underskott emedan sektorerna 

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 fem av de sex målen uppfylls. På det mål som inte uppfylls 

redovisas mindre avvikelse.   
 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen ”att 

årsredovisningen saknar ett mångkulturellt bokslut, det vill säga 

massinvandringens totala inverkan på den kommunala ekonomin. Missledande 

redaktionellt innehåll.” 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss och 

ställer det på bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna årsredovisningen 2019 

 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss. 

 

- - - - - 
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Maria Forneman 

2020-04-03  1 (1) 

Dnr KS.2020.0439 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse Finspångs kommun 2019 

Ej i utskick - kommer senare

1.
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Maria Forneman 

2020-03-31  1 (1) 

Dnr KS.2020.0422 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunfullmäktige 

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2019 

Sammanfattning 

Med hänvisning till revisionsberättelsen vill kommunfullmäktige i likhet med 

revisorerna tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, 

beredningarna samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

Förslag till beslut 

1. Att bevilja ansvarsfrihet till kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2020-01-21  1 (1) 

Dnr KS.2020.0083 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm 
arbetstid till barnomsorg dagtid 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att avsätta medel för särskilda 

satsningar. För sektor utbildning öronmärktes 2 000 000kr för det som i 

strategisk plan benämndes barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter 

och helger.  

Under 2019 genomförde sektor utbildning en uppföljning av barnomsorgen 

under kvällar, nätter och helger -dnr KS.2019.1026.2019-§ 196. Förvaltningens 

bedömning var att nyttjandegraden av verksamheten var låg i relation till 

kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutade i sitt möte i december 2019 att 

verksamheten ska upphöra från och med januari 2020. 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att låta budgetmedlen om  

1 980 000kr för barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter och helger 

ligga kvar inom sektor utbildnings ram och se avvecklingen som en del av 

åtgärder för ekonomi i balans. Medlen ska ligga som en särskild tilldelning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att låta budgetmedlen på 1 980 000kr för barnomsorg på obekväm

arbetstid dvs kvällar, nätter och helger ligga kvar i sektor utbildnings ram

som en särskild tilldelning och se avvecklingen som en del av åtgärder

för ekonomi i balans.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 121   Dnr: KS.2020.0083 

 

Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm arbetstid till 
barnomsorg dagtid 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att avsätta medel för särskilda 

satsningar. För sektor utbildning öronmärktes 2 000 000 kr för det som i 

strategisk plan benämndes barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter 

och helger.  

 

Under 2019 genomförde sektor utbildning en uppföljning av barnomsorgen 

under kvällar, nätter och helger -dnr KS.2019.1026.2019-§ 196. Förvaltningens 

bedömning var att nyttjandegraden av verksamheten var låg i relation till 

kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutade i sitt möte i december 2019 att 

verksamheten ska upphöra från och med januari 2020. 

 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att låta budgetmedlen om  

1 980 000kr för barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter och helger 

ligga kvar inom sektor utbildnings ram och se avvecklingen som en del av 

åtgärder för ekonomi i balans. Medlen ska ligga som en särskild tilldelning. 

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar på ett tillägg ”att del av medlen tillförs 

Dagbarnvårdarverksamheten i Grytgöl för att garantera fortsatt drift”. 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) tilläggsyrkande och ställer det 

på bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att låta budgetmedlen på 1 980 000 kr för barnomsorg på obekväm 

arbetstid dvs kvällar, nätter och helger ligga kvar i sektor utbildnings ram 

som en särskild tilldelning och se avvecklingen som en del av åtgärder 

för ekonomi i balans 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

- - - - - 
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Rojyar Khalili 

2020-01-16  1 (3) 

Dnr KS.2020.0107 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Upphävande av beslut avseende 
fritidshem/skolbarnomsorg i Ekesjö 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avvecklas och 

att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle upprättas 

med Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn och 

ungdom skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till förskolan i 

Ekesjö. ( Dnr: KF 2011-05-06 § 321) 

Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen. 

Verksamheten omfattas av bestämmelser i kapitel 1–6 i lagen och fritidshemmet 

regleras särskilt i kapitel 14. 

Den 1 juli 2019 infördes nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i 

läroplanen. Texterna förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och 

det centrala innehållet ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och 

likvärdigheten i verksamheterna. Läroplanen är, vid sidan av skollagen, det 

viktigaste styrdokumentet för verksamheten i fritidshemmet. 

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 

utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov. De olika uppdragen i fritidshemmet, 

förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet vilka tillsammans kan 

bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vid 

samverkan är det viktigt att personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och 

skolan har kunskap om vilka uppdrag de olika verksamheterna har. 

Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Del 1 i läroplanen behandlas grundläggande värden, förståelse och 

medmänsklighet, saklighet och allsidighet, En likvärdig utbildning, rättigheter 

och skyldigheter, skolans uppdrag och varje skolas utveckling. 

Läroplanens del 2, övergripande mål och riktlinjer som är högst lika relevanta för 

verksamheten i fritidshemmet som förskoleklassen och skolan.  
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Rojyar Khalili 

2020-01-16  2 (3)  

Dnr KS.2020.0107  

  

 

 

Den tredje delen i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

innehåller kursplaner för grundskolans olika ämnen. 

 

Måluppfyllelse  

En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag 

inskrivna i fritidshemmet. Det ger fritidshemmet goda möjligheter att 

komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och lärande. En 

samstämmig bild bland forskare är att barn som tidigt vistas i stimulerande 

lärmiljöer med möjligheter till interaktion och lek med kamrater och med 

kunniga och intresserade vuxna, har större möjligheter att utvecklas och lära sig 

än barn som inte haft tillgång till dessa miljöer.
1
  

 

På många håll har det skett en långtgående integrering av verksamheterna i 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, bland annat genom lokalintegrering, 

gemensam arbetsledning och genom att personalen i de olika verksamheterna i 

stor utsträckning arbetar tillsammans. Samtidigt har fritidshemmet i skollagen 

fått ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Ett 

ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet kan bidra till ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, 

utbildning samt för att nå högre måluppfyllelse.  

 

Samverkan  

Rektor för Ekesjö fritidshem har försökt att samverka med skolorna i Vingåkers 

kommun för att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov. Det har varit svårt med anledning av att det är olika organisationer samt 

på grund av det geografiska läget mellan verksamheterna.   

 

Förskolan och fritidshemmet i Ekesjö samverkar idag både vad det gäller 

personal och lokaler. Det finns utmaningar i att organisera och planera för den 

pedagogiska verksamheten för barn i åldersspannet 1-12 år.  

 

Skolskjuts och avstånd 

Den aktuella skolskjutsen går ifrån Skedevi kyrka-Ekesjö-Vingåkers skolor. 

Kostnad för skolskjutsen är km-baserad, från att första eleven stiger på till sista 

eleven stiger av.  Grundregeln är att eleverna planeras till och från anvisad 

hållplats i förhållande till hemadress. Då samtliga rutter idag passerar Ekesjö 

fritidshem uppstår ingen organisatorisk eller ekonomisk svårighet att eleverna 

stiger på/av vid Ekesjö fritidshem.  

 

I dagsläget går det ej att fastställa kostnaderna för kommande läsår.  

                                                 
1 SOU 2010:67, I rättan tid? Om ålder och skolstart. 
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Rojyar Khalili 

2020-01-16  3 (3)  

Dnr KS.2020.0107  

  

 

 

 

Om fritidshemsverksamheten i Ekesjö avvecklas, kommer det att innebära att de 

familjer som är i behov av förskola och fritidshem, kommer att ha ca 7 km 

mellan dessa två verksamheter. 

 

Kostnader för fritidshemmet i Ekesjö 

Beräkningen är utifrån budget 2020 med i genomsnitt 16 barn i verksamheten.   

(Alla belopp i tkr) 

 

Personal och läromedel/förbrukning 405 

Lokalhyra och lokalvård 

(beräknad andel av totalt 621tkr, 21,4%) 

132 

Måltider 52 

Personalkostnad och omkostnad för rektor och 

administration 

(beräknad andel av totalt 1 320 tkr, 5%)  

 

66 

Totalt  665 

Budgeterad kostnad per barn 2020  ca 41 

 

 

Köp av platser i annan kommun 

Beräkning utifrån budget 2020 och interkommunal prislista 

Barnens hemkommun tar ut avgift av vårdnadshavare.    

 

16 barn x 34 872 kr / barn och år  558 

Budgeterad kostnad per barn 2020  ca 35 

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta: 

1. Att beslutet om att fritidshem/skolbarnomsorg ska erbjudas i anslutning 

till Ekesjö förskola, dnr: KF 2011-05-06 § 321, ska upphävas 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 136   Dnr: KS.2020.0107 

 

Upphävande av beslut avseende fritidshem/skolbarnomsorg i 
Ekesjö 

Bakgrund  
Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avvecklas och 

att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle ske med 

Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn och ungdom 

skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till förskolan i Ekesjö. 

(Dnr: KF 2011-05-06 § 321) 

 

 Fritidshemmets uppdrag  
Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen. 

Verksamheten omfattas av bestämmelser i kapitel 1–6 i lagen och fritidshemmet 

regleras särskilt i kapitel 14.  

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 

utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov. De olika uppdragen i fritidshemmet, 

förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet vilka tillsammans kan 

bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vid 

samverkan är det viktigt att personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och 

skolan har kunskap om vilka uppdrag de olika verksamheterna har. 

 

 En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag 

inskrivna i fritidshemmet. Det ger fritidshemmet goda möjligheter att 

komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och lärande. 

 

Förvaltningens förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 

1. Att beslutet om att fritidshem/skolbarnomsorg ska erbjudas i anslutning 

till Ekesjö förskola, dnr: KF 2011-05-06 § 321, ska upphävas  

 

Yrkande 

Frida Granath (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Torgny Maurer (SD), Kristin Yderfors (C), Inge Jacobsson (M), Mikael Wallin 

(L), Stefan Carlsson (V) och Ulrika Jeansson (S) yrkar även de avslag till 

förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1.      Att avslå förvaltningens förslag till beslut 

 

- - - - - 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

  Sammanträdesdatum Sida 
 2011-05-06 7 
 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 132 Dnr 2011.0034.600 
 
Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011 

 
Ekesjö skola har ett lågt elevunderlag. Under skolåret 2010/2011 går 
17 elever på skolan, fördelat på skolår F-6. Ser vi på andelen elever 
inom upptagningsområdet kommer utvecklingen att se ut enligt föl-
jande: Elevunderlaget på Ekesjö skola är väl litet för att ge eleverna 
pedagogiska utmaningar och möjligheter. När språkval och betygs-
sättning för åk 6 införs bör sexorna flyttas till en större enhet med re-
levant elevunderlag för en reell möjlighet för språkundervisning av 
hög kvalitet och underlag för lärarna att sätta betyg. Då minskar elev-
underlaget ytterligare för Ekesjö skola och antalet elever blir då 
mindre än 20 elever de närmaste 5 åren om inte inflyttning sker. 
 
Tabell 1 
 

Elevutveckling 
Ekesjö      

  LÅ 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå 13/14 Lå 14/15 Lå 15/16 

F 0 3 3 5 5 2 

1 3 0 3 3 5 5 

2 3 3 0 3 3 5 

3 2 3 3 0 3 3 

4 2 2 3 3 0 3 

5 5 2 2 3 3 0 

6 2 5 2 2 3 3 

Totalt       

antal 
elever 17 18 16 19 22 21 

F-5 15 13 14 17 19 18 

6 2 5 2 2 3 3 

 
       

 
 
Betyg kommer att införas från årskurs 6 från höstterminen 2012. Den 
nya lagen börjar gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första 
gången på utbildningar som startar höstterminen 2012.  
 
  
  Forts. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

  Sammanträdesdatum Sida 
 2011-05-06 8 
 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
Elever i grundskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i 
alla ämnen utom språkval.  
 
I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i 
grundskolan. Språkval bör därmed införas i årskurs 6 i Finspångs 
kommun.  
 
Betyg ska sättas av behöriga lärare.  
 
Enligt 2 kap. 7a § skollagen (1985:1100) är det huvudmannens ansvar 
att lärare har nödvändiga insikter i de föreskrifter, kursplaner och öv-
riga författningar, som gäller för att tillgodose kraven på rättssäkerhet 
och likvärdighet vid t.ex. betygsättning. 
 
Enligt 7 kap. 11 § grundskoleförordningen ska betygen för samtliga 
elever antecknas i en betygskatalog. Betygskatalogen är den officiella 
dokumentationen över de betyg som satts på en viss skola. Det är rek-
tor som ansvarar för att betygskatalogen förs.  
 
Sektorn Barn och ungdom kommer att fatta beslut avseende vilka sko-
lor i Finspångs kommun som ska omfattas av betygssättning vilket är 
beroende på åk 6 placering. Betygssättning är en myndighetsutövning. 
 
Förutsättningar 
I sektorns skrivning kring hur liten en skola kan vara har vi anfört 
flera argument som är applicerbara på Ekesjö skola. 
 
Kommande krav på betygsättning i åk 6 ställer högre krav på lärar-
nas formella behörighet i ämnet de skall betygsätta i. Arbetet med 
kunskapsbedömningar och betygsättning av elever är en viktig men 
komplicerad process, som kräver en vardagsnära dialog mellan de 
professionella. För att uppnå det krävs att det finns flera lärare att 
föra en dialog med. 
 
Rektor och kollegors betydelse för lärarens utveckling är väldokumen-
terad i många studier. För att skapa en bärkraftig skolutveckling 
krävs därför att det finns tillgång till kollegor med olika ämnesinrikt-
ningar och med samma ämnesinriktningar. 
 
 
  Forts. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

  Sammanträdesdatum Sida 
 2011-05-06 9 
 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
En lämplig mångfald av antal och kön är viktigt i en grupp som skall 
kunna arbeta med olika arbetsområden. 
 
Elevernas möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera i olika sam-
mansättningar av grupper är en viktig förmåga för fortsatta studier 
och senare i arbetslivet. 
 
Elevens lärmiljö påverkas av att det förutom pedagoger finns andra 
elever som man kan lära sig av och ihop med. Detta sker i samband 
med dialoger i undervisningen. Varierande exempel bör finnas på 
problemlösningsmetoder, grupparbeten, redovisningar, mm. 
 
På grund av betygskravet från årskurs 6 och dessutom eventuellt 
språkval i åk 6 kommer detta att vara svårt att tillgodose vid Ekesjö 
skola då elevantalet i åk 6 redan år 12/13 är nere på 2 elever. 
 
Kommunens uppdrag att erbjuda en skola för alla kommunens barn 
innebär att alla elever i kommunens skolor skall ges samma möjlighet 
att nå de nationella målen. Då måste vi skapa förutsättningar för detta. 
Resurserna måste läggas där de ger mest effektivitet.  
 
Idag har Ekesjö skola 13,9 lärarresurs per 100 elever vilket är nästan 
dubbel resurs mot ett antal andra skolenheter i kommunen. Detta in-
nebär att den genomsnittliga kostnaden per elev blir hög vilket får ge-
nomslag på ersättningsnivån till friskolan.  
 
Ska eleverna i årskurs 6 på Ekesjö skola hänvisas till annan skola blir 
det kvarvarande elevunderlaget i Ekesjö så lågt att en fortsatt skoldrift 
inte kan motiveras ur ett likvärdighetsperspektiv i förhållande till öv-
riga elever i Finspångs kommun. De pedagogiska förutsättningarna för 
att skapa en bärkraftig skola är ringa och kostnaderna per elevtimme 
ökar radikalt och kan vara svårmotiverade. 
 
Kostnaden per elevtimme ligger redan idag på en betydligt högre nivå 
än övriga skolor i kommunen. De har idag en kostnad på 125 kr/ elev-
timme mot kommunens snitt på 83 kr/ elevtimme, enligt KRUT- 
undersökningen. 
 
 
 
  Forts. 
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  Sammanträdesdatum Sida 
 2011-05-06 10 
 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
Vid en kostnadsjämförelse ligger Ekesjö skola på en väsentligt högre 
kostnad per elev än kommunens genomsnitt. Ser vi också på kostna-
den för att köpa elevplatserna i Vingåker inklusive frita ligger  
Finspångs kommuns kostnader i en nivå som är svår att motivera. 
Skolchefen i Vingåkers kommun, Lena Furén, bekräftar vid kontakt 
att Vingåker har möjlighet att ta emot de elever som tillhör Ekesjö 
skola i flera av sina skolor.  
 
Läsåret 2010/2011 har 9 av skolans 17 elever skolskjuts till skolan. 
 
Kommunstyrelsen har 2011-01-31 givit sektorn i uppdrag att ta fram 
kostnad per elevtimme. Utifrån denna ska en översyn göras för de sko-
lor som ligger 25% över snittet för att se om skolan ska avvecklas el-
ler förändras i sin struktur.  
 
Revisionsrapporten KRUT från PWC, visar en snittkostnad per elev 
på 83 kr/elev. Utifrån PWS:s beräkningsmodell ligger Ekesjö´s kost-
nader på 125 kr/elev vilket är ca 50,6 % över snittkostnaden. 
 
Förskolan 
Förskolan skulle kunna behållas i Ekesjö även om skolan läggs ner. 
Om matsals/gymnastiksalsbyggnaden byggs om med eftertanke skulle 
lokalen kunna fungera väl både som förskola och som samlingslokal 
för bygden. För tillfället finns 18 barn inskrivna på förskolan och det 
finns en kö på 9 barn. En samverkan med Vingåkers kommun avse-
ende ”gränsbarn” torde vara möjlig om barnantalet behöver utökas. 
Redan idag finns barn inskrivna från andra sidan gränsen. 
 
På skoltomten finns även skolbyggnaden och en barack. Om skol-
byggnaden rivs och baracken flyttas till annan plats i kommunen 
kommer förskolan att ha en fantastisk lekyta i anslutning till försko-
lan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
1.  Att Ekesjö skola avvecklas från höstterminen 2011. 
 
2.  Att samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skrivs 

med Vingåkers kommun. 
    

  Forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
3.  Att sektorn barn och ungdom får i uppdrag att se över möjlighet-

erna att byggnaderna vid Ekesjö skola byggs om för att passa för-
skolan/skolbarnomsorgen. 

 
4. Att sektorn barn och ungdom tillser att erbjuda de som önskar 

skolbarnomsorg i anslutning till förskolan i Ekesjö. 
    
Beredande organ 

 

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2011-01-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-17 § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-14 § 102 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-30 § 70 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-04-27 § 109 
 

Yttrande 
 
Anders Härnbro (S), Martin Nyberg (MP), Stefan Carlsson (V), Larse-
ric Ramlöv (FP), Stig Jansson (M), Per-Åke Andersson (V), Hans 
Nordgren (M), Maria Strömberg (KD), Lilian Bressler (M), Ulrika 
Jeansson (S), Ingrid Ahlström (MP), Federico Winqvist (KD), Åsa Jo-
hansson (C), Hugo Andersson (C) och Monica Gustavsson (V) yttrar 
sig i ärendet. 
 

Yrkande 

 

Anders Härnbro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-
slut. 
 
Martin Nyberg (MP) yrkar i första hand avslag på hela ärendet. Han 
yrkar också, under förutsättning att ett nedläggningsbeslut fattas, att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att årligen under en 
period av fyra år, utreda konsekvenserna av nedläggningen av Ekesjö 
skola vad gäller: 
 

• Berörda barns pedagogiska situation 
• Berörda barns vardagssituation 
• Kommunens helhetsekonomi  

  
  
  Forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 

• Eventuell avflyttning eller utebliven inflyttning i det berörda 
området     

 
Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-
slut. 
 
Larseric Ramlöv (FP) yrkar ”Att Ekesjö skola drivs vidare till och 
med vårterminen 2012 samt att alternativa driftsformer utreds i nära 
samarbete med boende i Byle- Ekesjöområdet. Det vill säga alliansens 
tidigare yrkande i kommunstyrelsen. 
 
Stig Jansson (M) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Per-Åke Andersson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Hans Nordgren (M) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Maria Strömberg (KD) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Lilian Bressler (M) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-
slut. 
 
Anders Härnbro (S) yrkar avslag på Martin Nybergs (MP) tilläggsyr-
kande. 
 
Ingrid Ahlström (MP) yrkar bifall till Martin Nybergs (MP) yrkanden. 
 
Stefan Carlsson (V) yrkar avslag på Martin Nybergs (MP) tilläggsyr-
kande. 
 
Åsa Johansson (C) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 

Ajournering  
 
Sammanträdet ajourneras klockan 16.50 och återupptas klockan 16.55. 
   Forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 

Propositionsordning 
 
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att hon först ställer Martin 
Nybergs (MP) avslagsyrkande mot alliansens yrkande. 
 
Därefter ställer hon det yrkande som vinner första omröstningen mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Avslutningsvis ställs proposition på Martin Nybergs (MP) tilläggsyr-
kande. 
 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget till propositionsordning. 
 
Omröstning 
 

Ordförande Berit Martinsson (S) ställer Martin Nybergs (MP) av-
slagsyrkande mot alliansens yrkande och finner att kommunfullmäk-
tige röstar till förmån för alliansens yrkande. 
 
Därefter ställer hon alliansens yrkande mot kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige röstar till förmån för 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Avslutningsvis ställs proposition på Martin Nybergs (MP) tilläggsyr-
kande och ordförande Berit Martinsson (S) finner att kommunfullmäk-
tige avslår yrkandet. 
 
Votering begärs 
 

Propositionsordning vid votering 

 

Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar Ja. Den som röstar på alli-
ansens yrkande röstar Nej, den som önskar avstå meddelar detta. 
 

Omröstning 

 
Kommunsekreteraren genomför upprop varvid omröstningen utfaller  
enligt följande: 
 

   Forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)

    
 Ja Nej Avstår 
Lilian Bressler (M)  X 
Anders Härnbro (S) X 
Ulrika Jeansson (S) X  
Jan-Erik Svenblad (S)  X 
Britt-Marie Jahrl (S) X 
Rune Adamsson (S) X 
Riitta Leiviskä-Widlund (S) X 
Annelie Olsson (S) X 
Kenth Gustafsson (S) X 
Jessica Karlsson (S) X 
Agneta Ohlin (S)  X 
Kristina Ström (S) X 
Irene Adolfsson (S) X 
Ing-Marie Jeansson (S) X 
Gunnar Karlsson (S) X 
Carola Persson (S) X 
Bengt Eriksson (S) X 
Birgit Svärd (S)  X   
Conny Lindgren(V) X 
Per-Åke Andersson (V) X 
Monica Gustavsson (V)  X 
Stefan Carlsson (V) X 
Stig Jansson (M)   X 
Jonas Andersson (M)  X 
Hans Nordgren (M)  X 
Tina Engölund (M)  X 
Rune Larsson (M)  X 
Sven Horkeby (C)  X 
Åsa Johansson (C)  X 
Hugo Andersson (C)  X 
Kristin Yderfors (C)  X 
Larseric Ramlöv (FP)  X 
Andreas Ramlöv (FP)  X 
Ann-Britt Johansson (FP)  X 
Maria Strömberg (KD)  X 
Federico Winqvist (KD)  X 
Lennart Bodling (SD)  X   
Berit Martinsson (S) X  
   

  Forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
Ordföranden Berit Martinsson (S) konstaterar efter besked från röst-
räknarna att av de 38 rösterna har 21 röstat ja, 17 nej och ingen har av-
stått från att rösta. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Att Ekesjö skola avvecklas från höstterminen 2011. 
 
2.  Att samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skrivs 

med Vingåkers kommun. 
 
3.  Att sektorn barn och ungdom får i uppdrag att se över möjlighet-

erna att byggnaderna vid Ekesjö skola byggs om för att passa för-
skolan/skolbarnomsorgen. 

 
4. Att sektorn barn och ungdom tillser att erbjuda de som önskar 

skolbarnomsorg i anslutning till förskolan i Ekesjö. 
    
- - - - - 
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Ekesjö fritidshem 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avveck-

las och att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle 

ske med Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn 

och ungdom skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till för-

skolan i Ekesjö.  

 

Fritidshemmets uppdrag 

Den 1 juli 2019 infördes nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i 

läroplanen. Texterna förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte 

och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och 

likvärdigheten i verksamheterna. Fritidshemmets syfte är att komplettera 

utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan och i de särskilda utbildningsformer som skolplikten kan fullgö-

ras i. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

De olika uppdragen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan kan betrak-

tas som en helhet vilka tillsammans kan bidra till bästa möjliga förutsätt-

ningar för elevernas utveckling och lärande. Utifrån den reviderade läropla-

nen anser förvaltningen att fritidshem ska erbjudas i anslutning till elevens 

skolplacering.  

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår politiken besluta att beslut om att fritidshem ska er-

bjudas i anslutning till förskolan i Ekesjö ska upphävas. Eleverna ska istället 

erbjudas fritidshem i den kommun eleven har sin skolplacering. 

Ärendet kommer att lyftas i kommunstyrelsen för beslut den 12 februari och 

kommunfullmäktige den 4 mars.  

Information om beslutets utfall kommer att ske fortlöpande till er.  

Vid frågor hör av er till rektor Jenny Thorsell  

Jenny.thorsell@finspang.se  

 

Med vänlig hälsning 

Cecilia Carlén 

Utbildningschef 
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Från: Karro Burell <kburell@hotmail.com> 
Skickat: den 6 februari 2020 09:39 
Till: Finspångs Kommun 
Ämne: Fritids Ekesjö Byle 
 

Hej  

Jag representerar Byarådet i Byle och är förälder till barn i Ekesjö.  

 

Vi har just fått kännedom om att det nu är på förslag att fritidsverksamheten är 

nedläggningshotad.  

 

Hur långt i ärendet är ni? Jag får många frågor om hur vi ska agera. Vi ser det som självhjälp 

till en utdöende landsbygd. Hur ska vi småbarnsföräldrar klara av vardagen utan fritids i vår 

närhet.  

 

Återkoppla till mig snarast i frågorna.  

 

Mvh 

Karro Burell  

0705 943783  

 

 

Skickat från min Xperia-smartphone från Sony 
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Ärendenummer: #851 | Inskickat av: Ej inloggad användare | Datum: 2020-02-06 09:17

 Telefonnummer
0705 943783

 Efternamn
Burell

 Förnamn
Karro

Synpunkt eller klagomål på kommunens verksamheter

Ärendenummer: #851 | Inskickat av: Ej inloggad användare | Datum: 2020-02-06 09:17

1. Lämna synpunkt

Välj vilket område du vill lämna synpunkt/klagomål inom
Barn och utbildning

Välj typ av synpunkt
Klagomål

Skriv ner ditt ärende enkelt och kortfattat
Nedläggning av Fritids i Ekesjö/Byle

Hjälp till självhjälp för att slå ut landsbygden?

Har du haft kontakt med kommunen tidigare i detta ärende?
Nej

Har du förslag till förändringar eller andra synpunkter på kommunens verksamhet?
Nej

Återkoppling
Hur vill du helst bli kontaktad?

Via telefon

Vi behöver ditt namn och telefonnummer för att kunna svara på din synpunkt

Övrig information
Sammankallande i Byarådet i Byle och står som informationsansvarig mot föräldrar och invånare
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Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett i kommunens
ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag
som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. Vid
behandling av personuppgifterna tillämpas gällande lagstiftning.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter
Kommunstyrelsen, Finspångs kommun

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att göra så enligt lag.
Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.

Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter
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Skedevi Hembygdsförening 
skedevihbf@finspong.com 
www.hembygd.se/skedevi   Tel 070-5216260 
Brenäsvägen 31 c/o Hellman 612 74 Rejmyre 
 

2020-02-12 

 

    Till Finspångs kommun 

 

Ekesjö fritidshem 

 

Vi har blivit informerade om att Finspångs kommun vill lägga ner fritidsverksamheten som bedrivs 

integrerad i förskolans lokaler i Ekesjö och att ärendet tas upp som informationsärende på 

kommunstyrelse 2020-02-12 och att beslut tas den 4 mars. 

Enligt vår förenings stadgar ska vi förutom med bygdehistoria och historiska föremål bl a aktivt 

medverka  vid samhälls- och miljöplanering, samt samarbeta med kommunala organ och stimulera 

till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. 

Vi ser förslaget att lägga ner fritidshemsverksamheten och hänvisa eleverna till Vingåker eller annan 

ort där de har sin skolgång som något som i hög grad missgynnar bygden och dess utveckling. 

 

För barnfamiljer är bra barnomsorg och skola viktiga faktorer vid val av bostadsort.  

 

 Om inte möjligheten till fritidshemsplacering i Ekesjö finns är risken uppenbar att 

nyckeltalet barn/årsarbetare blir så lågt att kommunen kommer att lägga ner även förskolan. 

 Att åka 6,5 mil extra dagligen (Skedevi kyrkby – Vingåker) för att hämta och lämna på 

förskola eller fritidshem, om resan inte kan samordnas med ev pendling till och från arbete 

är knappast något som skapar mervärde för en barnfamilj. (Ca 8 mil om valet blir Rejmyre). 

 Om kommunen menar allvar med att även norra kommundelen ska vara ”Levande 

landsbygd” är det viktigt att värna om barnfamiljer istället för att skrämma bort dem. 

 Visst är det lämpligt att elev placeras på fritidshem nära skolan och hemmet, men en 

grundförutsättning är då att det finns både skola och fritidshem där. När så inte är fallet  

ser vi en integrering av förskola och fritidshem, där eleverna umgås åldersblandat som en 

klar fördel.  

 Ur ett kommunalt helhetsperspektiv bör ”Levande Landsbygd” väga tyngre än möjligheten 

att avbefolka ytterområden i kommunen i besparingssyfte, med hänvisning till tolkning av 

nuvarande pedagogiska styrinstrument. 

 

Skedevi Hembygdsförening 

 

 

 

Bert Hellman 

Ordförande 
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Ärendenummer: #863 | Inskickat av: Ej inloggad användare | Datum: 2020-02-10 18:27

 Telefonnummer
0708288161

 Efternamn
Glimring

 Förnamn
Emma

Synpunkt eller klagomål på kommunens verksamheter

Ärendenummer: #863 | Inskickat av: Ej inloggad användare | Datum: 2020-02-10 18:27

1. Lämna synpunkt

Välj vilket område du vill lämna synpunkt/klagomål inom
Barn och utbildning

Välj typ av synpunkt
Synpunkt

Skriv ner ditt ärende enkelt och kortfattat
Vill bestrida förslaget av nedläggning av fritidsverksamheten i Ekesjö

Eller uppsägning av befintligt avtal från 2011, där kommunen lovade att inte röra verksamheten.

Har du haft kontakt med kommunen tidigare i detta ärende?
Anders Pantzar

Har du förslag till förändringar eller andra synpunkter på kommunens verksamhet?
Ja

Skriv ner förslag till förändringar eller andra synpunkter på kommunens verksamhet
Kolla över möjligheten att få till en fungerande verksamhet tillsammans med Vingåkers kommun eller byta namn på
verksamheten till pedagogisk omsorg och fortsätta bedriva den som gjorts hittills.

Återkoppling
Hur vill du helst bli kontaktad?

Via telefon

Vi behöver ditt namn och telefonnummer för att kunna svara på din synpunkt

Övrig information
Detta handlar om barn, och de bör sättas i främsta rum. Har en son som gråter nästan varje kväll över att han är orolig, för att han
inte ska få vara kvar på fritids.

Det är inte ni som kommun som får ha barnen längre tider på fritids pga långa restider till och från jobb.

Får ett barn som kommer försvinna i en större mängd barn, på ett fritids han inte känner sig trygg med.

Mycket besviken mamma!
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Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett i kommunens
ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag
som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. Vid
behandling av personuppgifterna tillämpas gällande lagstiftning.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter
Kommunstyrelsen, Finspångs kommun

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att göra så enligt lag.
Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.

Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter
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Fredrik Björkman 

2020-01-23  1 (2) 

Dnr KS.2019.0817 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Förvärv Hällestadgården (Hällestad 1:11) 

Sammanfattning 

Sektor Vård och omsorg har genomfört en utredning av behov och möjliga 
alternativ avseende utbyggnad av boende inom SÄBO. Utredningen presenterades 
för kommunfullmäktige. Fullmäktige fick ta ställning till fyra olika alternativ till 
lösning. Beslutet i fullmäktige pekade ut alternativet innehållande avveckling av 
Storängsgården samt nybyggnation av ca. 89 platser i tätorten. Beslutet innehöll 
även tillbyggnad av 12 nya platser på Hällestadgården i Hällestad. 

Effekten av en nybyggnation och tillbyggnad innebär möjlighet till moderna lokaler 
som kan optimera välfärdstekniken och dess bemanning.   

Fastighetsavdelningen har utrett konsekvenserna av fullmäktiges beslut. Initialt 
föreslår avdelningen ett förvärv av Hällestadsgården (Hällestad 1:11). I nästa skede 
föreslås en tillbyggnad av de nya platserna. Projektering och kalkylering av 
tillbyggnationen pågår och beräknas föreläggas fullmäktige för beslut under Q2/Q3 
2020. 

Fastighetsavdelningen och Vallonbygden AB har diskuterat olika vägar att uppfylla 
fullmäktiges beslut. Slutsatsen som delas av båda parter är att kommunen förvärvar 
Hällestadgården från Vallonbygden. Vallonbygden är av den uppfattningen att 
vårdboendet inte tillhör dess huvudsakliga inriktning och dessutom 
förvaltningsmässigt inte passar in i beståndet.  

Ur ett kommunalt perspektiv innebär ett förvärv av Hällestadgården en högre 
handlingsfrihet. Driftmässigt minskar kostnaden för verksamheten då internhyra är 
billigare än externförhyrning. Egenägd fastighet för kommunal kärnverksamhet är 
långsiktigt generellt sett billigare för verksamheten.  

Parterna har låtit värdera fastigheten genom två av varandra helt oberoende parter. 
Vallonbygdens värderare Croisette Valuation & Analysis AB sätter värdet till 
34 200 000 kr. Finspångs kommuns värderare Forum fastighetsekonomi AB 
värderar fastigheten till 38 000 000 kr. Parterna är överens om att förvärvspris är ett 
genomsnitt av respektive värdering d.v.s. 36 100 000 kr.  

35



   
Fredrik Björkman 

2020-01-23  2 (2)  

Dnr KS.2019.0817  

  

 

 

Vidare är parterna överens om att upprätta ett avtal om återköp av de friliggande 
bostadshusen vid Hällestadgården. Finspångs kommuns huvudsakliga policy är att 
inte förvalta ”rena” bostadshus. Värdering av bostadshusen har upprättats av 
Forum fastighetsekonomi AB, vilken visar 2 400 000 kr. Kommunen och 
Vallonbygden AB är vidare överens om villkor för hantering av 
förrättningskostnader och kostnader för separering av värmesystemet. 

Ekonomiska konsekvenser utav förvärv förutom ordinarie driftkostnader är: 
sedvanliga transaktionskostnader, stämpelskatt för bostadsdel på fastigheten. 

Kommunen har för närvarande en god likviditet. Beroende på hur övriga 
investeringar faller ut under året kan nyupplåning bli aktuell. Förvaltningen önskar 
medgivande för nyupplåning men avser att avvakta med verkställande till dess 
behov uppstår. 

 

Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige föreslå 

1. Att Finspångs kommun förvärvar Hällestad 1:11 från Vallonbygden AB för 
köpeskillingen 36 100 000 kr exklusive transaktionskostnader. 

2. Att utöka 2020 års investeringsram med 36 100 000kr.  

3. Att medge lånefinansiering inom 2020 års beslutade låneram. 

4. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal. 

5. Att den vinst som uppstår vid försäljning av Hällestad 1:11, blir kvar i 
Vallonbygden AB. Syftet är att årligen bygga ca. 20 lägenheter med full 
tillgänglighetsanpassning. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 122   Dnr: KS.2019.0817 

 

Förvärv Hällestadgården 

Sammanfattning 
Sektor Vård och omsorg har genomfört en utredning av behov och möjliga 

alternativ avseende utbyggnad av boende inom SÄBO. Utredningen 

presenterades för kommunfullmäktige. Fullmäktige fick ta ställning till fyra olika 

alternativ till lösning. Beslutet i fullmäktige pekade ut alternativet innehållande 

avveckling av Storängsgården samt nybyggnation av ca. 89 platser i tätorten. 

Beslutet innehöll även tillbyggnad av 12 nya platser på Hällestadgården i 

Hällestad. 

 

Effekten av en nybyggnation och tillbyggnad innebär möjlighet till moderna 

lokaler som kan optimera välfärdstekniken och dess bemanning.   

 

Fastighetsavdelningen har utrett konsekvenserna av fullmäktiges beslut. Initialt 

föreslår avdelningen ett förvärv av Hällestadsgården (Hällestad 1:11). I nästa 

skede föreslås en tillbyggnad av de nya platserna. Projektering och kalkylering 

av tillbyggnationen pågår och beräknas föreläggas fullmäktige för beslut under 

Q2/Q3 2020. 

 

Fastighetsavdelningen och Vallonbygden AB har diskuterat olika vägar att 

uppfylla fullmäktiges beslut. Slutsatsen som delas av båda parter är att 

kommunen förvärvar Hällestadgården från Vallonbygden. Vallonbygden är av 

den uppfattningen att vårdboendet inte tillhör dess huvudsakliga inriktning och 

dessutom förvaltningsmässigt inte passar in i beståndet.  

 

Ur ett kommunalt perspektiv innebär ett förvärv av Hällestadgården en högre 

handlingsfrihet. Driftmässigt minskar kostnaden för verksamheten då internhyra 

är billigare än externförhyrning. Egenägd fastighet för kommunal 

kärnverksamhet är långsiktigt generellt sett billigare för verksamheten.  

 

Parterna har låtit värdera fastigheten genom två av varandra helt oberoende 

parter. Vallonbygdens värderare Croisette Valuation & Analysis AB sätter värdet 

till 34 200 000 kr. Finspångs kommuns värderare Forum fastighetsekonomi AB 

värderar fastigheten till 38 000 000 kr. Parterna är överens om att förvärvspris är 

ett genomsnitt av respektive värdering d.v.s. 36 100 000 kr.  

Vidare är parterna överens om att upprätta ett avtal om återköp av de friliggande 

bostadshusen vid Hällestadgården. Finspångs kommuns huvudsakliga policy är 

att inte förvalta ”rena” bostadshus. Värdering av bostadshusen har upprättats av 

Forum fastighetsekonomi AB, vilken visar 2 400 000 kr. Kommunen och 

Vallonbygden AB är vidare överens om villkor för hantering av 

förrättningskostnader och kostnader för separering av värmesystemet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomiska konsekvenser utav förvärv förutom ordinarie driftkostnader är: 

sedvanliga transaktionskostnader, stämpelskatt för bostadsdel på fastigheten. 

Kommunen har för närvarande en god likviditet. Beroende på hur övriga 

investeringar faller ut under året kan nyupplåning bli aktuell. Förvaltningen 

önskar medgivande för nyupplåning men avser att avvakta med verkställande till 

dess behov uppstår. 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens fyra första förslag till att-satser 

men avslag till att-sats fem. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar ”att köpet skjuts på framtiden med tanke på den 

osäkra ekonomiska utvecklingen i omvärlden. För att säkra upp att kommunen 

inte kommer att lida brist på likvida medel”. 

 

Inge Jacobsson (M), med instämmande av Stefan Carlsson (V) och Mikael 

Wallin (L), yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) yrkande att avslå att-sats fem, 

och yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar även hon avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S) 

yrkande att bifalla förvaltningens fyra första att-satser och avslå att-sats fem. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun förvärvar Hällestad 1:11 från Vallonbygden AB 

för köpeskillingen 36 100 000 kr exklusive transaktionskostnader. 

2. Att utöka 2020 års investeringsram med 36 100 000kr.  

3. Att medge lånefinansiering inom 2020 års beslutade låneram. 

4. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal. 

Deltar inte i handläggningen 

Kristin Ydersfors (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

Reservation  

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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Avtal mellan Finspångs kommun och Vallonbygden AB  
 

 

Fastighet Hällestad 1:11  
  
Parter Säljare: 

Finspångs kommun                                   212000–0423 
 
Köpare: 
Vallonbygden AB                                       556381–0588 

 
1/1 
 
 
1/1 
 
 
 
 

   
Avtal Parterna avtalar härmed om att Vallonbygden AB återköper annexet och 

posthuset med därtill tillhörande lämplig markyta för 2,4 miljoner kronor. 
(enl. värdering 2020-01-27) 
 
Vidare är parterna överens om att säljaren står kostnaden för förrättningen 
av den nybildade fastigheten. 
 
Säljaren ansöker om och genomför förrättningen innan försäljning.  
 
Köparen står för uppkommen stämpelskatt. 
 
Parterna skall även lösa frågan avseende värmeförsörjning för den nya 
fastigheten. Kostnader understigande 100 tkr hanteras av köparen.  
I det fall kostnaderna överstiger 100 tkr fördelas totala kostnaden lika mellan 
parterna. 

  
  
  
Säljarnas 
underskrifter 

 Finspång 2020 -      
    

 
 

     

 Ulrika Jeansson                              Johan Malmberg  
  (Kommunstyrelsens ordförande)   

 
 (Kommundirektör)  

      
 
Köparnas  
Underskrifter __________________________   _________________________        

   
 Britt-Marie Ellersten  Hans-Erik Olofsson 

Ordförande   Verkställande Direktör 
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Parter 

Vallonbygden AB, org. nr 556381-0588 , nedan kallad ”Säljaren”. 

Finspångs kommun, org. nr 212000-0423, nedan kallad ”Köparen”. 

Säljaren och Köparen kallas gemensamt i detta avtal ”Parter”/”Parterna” 

   FASTIGHET 

 Hällestad 1:11 i Finspångs kommun, nedan kallad ”Fastigheten”.  

 

1. Bakgrund 

1.1 Säljaren är ägare till Fastigheten, som ligger i samhället Hällestad i Finspångs 
kommun. På Fastigheten finns idag Hällestadgården. Enligt uppgifter i 
lantmäteriets fastighetsinformation har Fastigheten en areal om 17 016 kvm. 
Fastigheten är belastad med servitut enl. bil. 1 

2. Överlåtelse 

2.1 Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen.  

3. Tillträdesdag 

3.1 Köparen ska tillträda Fastigheten den 1 juli 2020 

4. Köpeskilling 

4.1 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till Trettiosex miljoner etthundra tusen 
/36 100 000/ kronor. 

5. Köpeskillingens erläggande m.m. 

5.1 Köparen ska kontant på tillträdesdagen erlägga 36 100 000 kr. Köpeskilling ska 
sättas in på av Säljaren anvisat bankkonto. 

6. Köpebrev  

6.1 I samband med att köpeskillingen enligt punkt 4.1 till fullo erlagts ska Säljaren 
utfärda köpebrev till Köparen.  

7. Äganderättsövergång 

7.1 Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen. 
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8. Pantbrev 

8.1 Fastigheten är fri från penninginteckningar. 

9. Inkomster och utgifter 

9.1 Alla inkomster av Fastigheten som belöper på tiden fram till Tillträdesdagen 
tillkommer Säljaren och för tiden därefter Köparen. Motsvarande ska gälla för 
samtliga kostnader och utgifter hänförliga till Fastigheten. 

9.2 Likvidavräkning ska upprättas per Tillträdesdagen.  

10. Stämpelskatt 

10.1 Köparen skall stå för samtliga kostnader för stämpelskatt och expeditionsavgifter 
etcetera i anledning av överlåtelsen av Fastigheten. 

10.2 Fastighetsavgiften för fastigheten regleras på tillträdesdagen fördelat med 6/12 
del på säljaren och 6/12 del på köparen.  

11. Säljarens garantier 

11.1 Säljaren garanterar 

11.1.1 att Säljaren på Avtalsdagen och på Tillträdesdagen är civilrättslig och lagfaren 
ägare till Fastigheten; 

11.1.2 att det på Tillträdesdagen inte finns några arrende eller hyresavtal avseende 
Fastigheten, samt att Fastigheten på Tillträdesdagen inte belastas av andra 
ledningsrätter, servitut, arrende- eller nyttjanderätter, eller andra kända 
belastningar utöver vad som framgår av registerutdrag. 

11.1.3 att på Fastigheten per Tillträdesdagen belöpande offentliga avgifter och anslut-
ningsavgifter i förhållande till det skick som Fastigheten har på Avtalsdagen till 
fullo erlagts i den mån de förfallit till betalning; 

11.1.4 att per Tillträdesdagen, såvitt Säljaren känner till, inget föreläggande av 
myndighet beträffande Fastigheten erhållits, som inte är åtgärdat samt att 
Säljaren på Avtalsdagen inte känner till några kommande förelägganden 
avseende Fastigheten;  

11.1.5 att, såvitt Säljaren känner till, Fastigheten på Avtalsdagen inte är föremål för 
rättegång, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess eller annan tvist, samt att, 
såvitt Säljaren känner till, någon tvist rörande Fastigheten inte heller är att 
förvänta; 

11.2 Skulle på grund av brist i de lämnade garantierna Köparen tillfogas kostnad, 
förlust eller skada, ska Säljaren kompensera Köparen så att Köparen försätts i 
samma ekonomiska situation som om garantibristen inte hade förelegat. 
Garantireglering ska ske endast som prisavdrag. Garantireglering ska inte ske om 
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bristerna totalt understiger 50 000 kronor, varvid enskild garantiavvikelse som 
understiger 10 000 kronor inte skall beaktas. Om bristerna överstiger 50 000 
kronor skall garantireglering ske med hela beloppet, inklusive de första 10 000 
kronorna. Köparen har inte rätt att framställa krav avseende omständigheter 
som var kända för Köparen på Avtalsdagen. Ersättningsanspråket kan ej heller 
överstiga det pris som överenskommits för fastigheten. 

11.3 Om inte Köparen inom skälig tid, dock senast inom ett (1) år från Tillträdesdagen, 
skriftligen reklamerar avvikelse från garanti enligt punkterna 12.1.1  - 12.1.5 
ovan, förlorar Köparen rätten att åberopa avvikelsen.  

11.4 Ingen ersättningsskyldighet för garantiavvikelser ska föreligga  

a) om och i den utsträckning som garantiavvikelsen uppstår på grund av (i) 
införandet av lagstiftning som inte var i kraft på Avtalsdagen eller som 
kommer att gälla retroaktivt, (ii) ändringar i praxis hos någon berörd 
myndighet med effekt efter Avtalsdagen, eller (iii) ökning i skattesatser 
gällande på Avtalsdagen, 

b) för garantiavvikelser som inte hade uppstått eller som hade varit 
mindre, om det inte varit för en handling, försummelse eller åtgärd från 
Köparens sida. 

11.5 Om Köparen framställer garantianspråk avseende garantiavvikelse som enligt 
Säljarens bedömning är möjlig att avhjälpa, ska Säljaren ha rätt att under en 
period om sex (6) månader efter mottagandet av garantianspråket söka avhjälpa 
den angivna avvikelsen, varvid Köparen ska lämna erforderligt bistånd därtill. 

11.6 Om tredje man framställer anspråk mot Köparen avseende någon sak för vilken 
Köparen kan framställa garantianspråk mot Säljaren, ska Köparen omgående 
meddela Säljaren därom och Säljaren ska då ha rätt att efter eget val och på egen 
bekostnad kontrollera bemötandet av sådan tredje mans anspråk. Köparen har 
rätt att efter eget val och på egen bekostnad delta i bemötandet av tredje mans 
anspråk. 

11.7 Latenta anspråk mot Köparen utgör inte garantiavvikelser förrän sådana anspråk 
manifesterats i mot Köparen framställda anspråk. 

12. Köparens garantier 

12.1 Köparen garanterar att köparen på Avtalsdagen inte känner till några brister i 
Säljarens garantier. 

13. Försäkringsfall 

13.1 Skulle Fastigheten före eller på Tillträdesdagen drabbas av skada som ersätts av 
försäkring och skadan inte är avhjälpt på Tillträdesdagen, ska köpet trots detta 
fullföljas, varvid Köparen, mot erläggande av avtalad köpeskilling, inträder i 
Säljarens rätt till försäkringsersättning.  
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14. Förvaltning, framtida byggnation m.m. 

14.1 Säljaren förbinder sig att för tiden till och med Tillträdesdagen endast vidta 
sedvanliga förvaltningsåtgärder avseende Fastigheten. Säljaren får inte teckna 
nya hyresavtal eller andra avtal av materiell betydelse avseende Fastigheten utan 
Köparens godkännande.  

15. Ändringar och tillägg 

15.1 Eventuella ändringar i eller tillägg till detta köpeavtal ska upprättas skriftligen 
och undertecknas av Säljaren och Köparen för att vara giltiga. 

16. Tvist 

16.1 Tvist i anledning av detta köpekontrakts tillkomst hanteras av allmän domstol. 

17. Villkor för avtalet 

17.1 Detta köpeavtal gäller under förutsättning att det godkänts genom beslut av 
kommunfullmäktige i Finspångs kommun och att beslutet vunnit laga kraft senast 
den 1 juli 2020 

* * * * 
Detta köpeavtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 
 
Finspång den      februari 2020             Finspång den      februari 2020 
 
Vallonbygden AB 
 
 
Britt-Marie Ellersten 
Ordförande 
 

Finspångs kommun 
 
 
Ulrika Jeansson 
Ks Ordförande 

  

Hans-Erik Olofsson 
Verkställande direktör 

Johan Malmberg 
Kommundirektör 
 
 
 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  
 
Finspång den     februari 2020 Finspång den    februari 2020 

 
 
 

…………………………………………….              ………………………………………………. 
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Finspångs kommun 
 Box 5 
 612 21 Finspång 
 
 genom Fredrik Björkman 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för interna bedömningar. 
 
Värderingsobjekt Hällestad 1:11 i Finspångs kommun. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är juli 2019. 
 
Förutsättningar Inom värderingsobjektet finns en anläggning för värmeproduktion 

som förutsätts vara byggnad på ofri grund och denna ingår där-
med inte i det bedömda marknadsvärdet.  

 
 Tillagningsköket har för ändamålet fullgod utrustning. Enligt erhål-

let hyresavtal ägs dessa inventarier av Finspångs kommun. Dessa 
betraktas därmed som lös egendom och ingår inte i det bedömda 
marknadsvärdet. 

 
 För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
 Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-

kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet 2019-07-01 av undertecknad 

tillsammans med Bengt Lundkvist, Vallonbygden AB. 
 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Lokalhyreskontrakt. 
 - Hyreslista i excel. 
 - Uppgifter om drift- och underhållskostnader. 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Utdrag ur detaljplan. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
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BESKRIVNING 
 
Lagfaren ägare Vallonbygden AB  (Org.nr 556381-0588) 
 
Fastighetstyp Samhällsfastighet med inriktning mot omsorgsboende samt delvis 

bostadsfastighet. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget inom Hällestad samhälle väster om 

Finspångs tätort. Avståndet till Finspång är ca 13 km. Gatuadres-
sen är Örebrovägen 259 A-C i Hällestad (blå pil i kartor nedan). 

 
 Näromgivningen utgörs av övervägande småhusbyggnader och öp-

pen åkermark. Utbudet av servicefunktioner och kollektiva kom-
munikationer inom samhället är mycket begränsat. Fastigheten 
angränsar till rv. 51 mellan Norrköping och Örebro och tillgänglig-
heten är därmed god. 

 

 
 Källa: Eniro 
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 Källa: Eniro 
 
Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 2018-06-19. Pla-

nen anger bostads- och vårdändamål. Planen reglerar ingen maxi-
mal exploateringsgrad utan anger endast högsta byggnadshöjd till 
17,5 meter. Genomförandetiden går ut 2023-06-19. Enligt text på 
Finspångs kommuns hemsida är syftet med planen främst att Häl-
lestadgården ska ges möjlighet att bygga ut. 
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Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). Det bedöms som mycket 
troligt att någon av dessa hanterar värmeanläggningen som är be-
lägen på värderingsobjektet. Ingen av dessa har dock på grund av 
tidsbrist granskats närmare, förutom gemensamhetsanläggningen 
Västerby GA:1 enligt nedan.  

 
 Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Finspång Väs-

terby GA:1 som avser väg. Antalet delägare uppgår till 16 st. och 
värderingsobjektet innehar 22/100-delar. Gemensamhetsanlägg-
ningen bedöms inte påverka värdebedömningen negativt med 
mindre än eventuella kostnader som kan belasta värderingsobjek-
tet. 

 
Uthyrningsbara areor De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en-

heter per lokaltyp framgår av tabellen. 
  

Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 

  m² %  enheter 

Bostäder 587 15 9 

Vård 1 908 48 1 

Lager 140 3 - 

Övrigt - - 3 

Specialboende 1 378 34 1 

Summa 4 013 100 14 

 
 Areauppgifterna härrör från hyreslistan. Kontrollmätning har ej ut-

förts. 
 
 Utöver areorna i tabellen finns en förrådsbyggnad som ej redovi-

sas med area. 
 
Tomtbeskrivning Värderingsobjektets areal uppgår till 17 016 kvm. 
 
 Befintlig bebyggelse upptar mycket grovt uppskattat ca 3 500 kvm, 

dvs. ca 20 % av tomten. Den obebyggda delen utgörs av gräsmat-
tor, asfalterade och plattsatta gångytor och asfalterade parke-
ringsytor. Tomten är inhägnad delvis inhägnad med staket, främst 
mot åkermark och Hällestaån. Runt byggnaden Åstugan finns ett 
lågt trådstaket. 
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Byggnadsbeskrivning Värderingsobjektet är bebyggt med tre st. byggnader varav huvud-
byggnaden omfattar huvudbyggnaden ”Hällestagården” och en se-
parat avdelning inom ”Åstugan”. Dessutom finns två fristående 
byggnader med hyresrätter, ”Posthuset” och ”Annexet” samt en 
enklare förrådsbyggnad. 

 
 ”Hällestagården” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt. Troligen är byggnaden om- och 

tillbyggd under 1980-talet. Byggnaden är uppförd i två plan, delvis 
med souterrainkällare och delvis med krypgrund. Kännedom om 
större om- och tillbyggnader samt renoveringar saknas, förutom 
ovan nämnda. 

 
 Byggnaderna är grundlagda med gjuten källare eller gjuten platta 

på mark. Stommar och bjälklag utgörs troligen av betong. Fasa-
derna är klädda med puts. Fönstren är av både äldre 2- och nyare 
3-glastyp med isolerglas och karmar av trä. Taken är täckta med 
tegel. 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenradiatorer. En äldre oljepanna 
finns kvar. Ventilationen i äldreboendet utgörs av mekanisk till- 
och frånluft med värmeåtervinning. En hiss finns i äldreboendets 
trapphus. Trapphusen har trapplöp och golv av marmor. Byggna-
derna är anslutna till nät för el och VA samt fiber. Brandlarm med 
givare i bostadslägenheterna är installerat.  

 
 Byggnaderna inrymmer ett äldreboende med bostäder, gemen-

samma ytor samt ett fullgott tillagningskök med tillhörande mat-
sal. I källaren finns undercentral, tvättstuga, terapirum och slöjdsal 
samt förrådsutrymmen och personallokaler i form av omkläd-
ningsrum. 
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 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och ändamå-
let. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och godkänd. 

 
 Bostadslägenheterna har normalgod standard för ändamålet. Kök 

av 1980-talstyp med spisplattor, fläkt, inbyggd ugn samt kombine-
rat kyl- och frysskåp. Duschrum av 1980-talstyp med duschplats, 
WC, tvättställ och handduktstork samt våtrumsmatta på golvet 
och kaklade väggar. Rum har golv belagda med plastmatta och 
väggar klädda med tapeter. Flertalet lägenheter har balkong. I in-
nertak i samtliga rum utom kök finns fastmonterade takskenor för 
att underlätta tunga lyft och flytt av de boende från rum till rum. 
Planlösningen är normalgod för ändamålet. Underhållsskicket är 
något varierande då vissa lägenheter har ytskikt och inredning 
som är från 1980-talet och vissa har renoverade ytskikt beroende 
på in- och utflyttning. Något akut invändigt underhållsbehov be-
döms dock inte föreligga. 

 
 De gemensamma korridorytorna, samlingslokaler och terapilokaler 

har huvudsakligen normalgott skick och standard. Golven är be-
lagda med linoleum eller klinker, väggarna är klädda med tapeter 
och taken utgörs av undertak. Lokalerna är specialanpassade för 
nuvarande verksamhet. Det invändiga underhållsskicket är nor-
malgott för åldern och något akut underhållsbehov bedöms inte 
föreligga. 

 
 
 ”Åstugan” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt men byggnaden är troligen upp-

förd under slutet av 1980-talet. Byggnaden är uppförd i ett plan. 
Kännedom om större om- och tillbyggnader samt renoveringar 
saknas. 

 
 Byggnaden är grundlagda med gjuten betongplatta. Stommar är 

troligen av trä. Fasaderna är klädda med träpanel. Fönstren är av 
3-glastyp med isolerglas och karmar av trä. Taken är täckta med 
tegel. 
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 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenburen golvvärme. Ventilationen i 
äldreboendet utgörs av mekanisk till- och frånluft med värmeåter-
vinning. Byggnaden är ansluten till nät för el, VA och fiber. Brand-
larm med givare i respektive lägenhet är installerat. 

 
 Byggnaderna inrymmer 7 st. bostäder och gemensamma ytor för 

senildementa. 
 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och nyttjan-

det. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och godkänd. 

 
 Bostadslägenheterna har normalgod standard för ändamålet. 

Rummen omfattar trinettkök. Duschrum av 1980-talstyp med 
duschplats, WC och tvättställ samt våtrumsmatta på golvet och 
kaklade väggar. Rum har golv belagda med plastmatta och väggar 
klädda med tapeter. Lägenheterna har uteplatser. Planlösningen 
är normalgod för ändamålet. Underhållsskicket är normaltgott för 
åldern. Något akut invändigt underhållsbehov bedöms inte före-
ligga. 

 
 De gemensamma korridorytorna, samlingslokaler och det gemen-

samma köket har huvudsakligen normalgott skick och standard. 
Golven är belagda med linoleum eller klinker, väggarna är klädda 
med tapeter och taken utgörs av undertak. Lokalerna är specialan-
passade för nuvarande verksamhet. Det invändiga underhålls-
skicket är normalgott för åldern och något akut underhållsbehov 
bedöms inte föreligga. 

 
 

  

75



Hällestad 1:11 9(25) 
Finspångs kommun 

 

 

 ”Posthuset” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt men enligt taxerade uppgifter 

anges 1910. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan, delvis med källare 
och delvis med krypgrund. Kännedom om större om- och tillbygg-
nader samt renoveringar saknas men det bedöms rimligt att större 
ombyggnad har skett under 1980-talet. 

 
 Byggnaden är grundlagd med källare av granitsten och betong. 

Stommar och bjälklag utgörs troligen av trä. Fasaderna är klädda 
med träpanel. Fönstren är av både äldre 2- och nyare 3-glastyp 
med isolerglas och karmar av trä. Taket är täckt med tegel. 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenradiatorer. Ventilationen sker via 
självdrag. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA.  

 
 Byggnaden inrymmer 6 st. hyresbostäder samt en mindre tvätt-

stuga. I källaren finns undercentral samt lägenhetsförråd. 
 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och nyttjan-

det. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och därmed godkänd. 

 
 Bostadslägenheterna har normalgod standard för ändamålet. Kök 

av 1980-talstyp med spisplattor, fläkt, inbyggd ugn samt kombine-
rat kyl- och frysskåp. Duschrum av 1980-talstyp med duschplats, 
WC och tvättställ samt våtrumsmatta på golvet och kaklade väg-
gar. Rum har golv belagda med plastmatta och väggar klädda med 
tapeter. Lägenheter i markplan har uteplatser. Planlösningen är 
normalgod för ändamålet. Underhållsskicket är normalgott och 
något akut invändigt underhållsbehov bedöms inte föreligga. 
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 ”Annexet” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt men enligt taxerade uppgifter 

anges 1910. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan, delvis med källare. 
Kännedom om större om- och tillbyggnader samt renoveringar 
saknas men det bedöms rimligt att större ombyggnad har skett 
under 1980-talet. 

 
 Byggnaden är grundlagd med källare av granitsten och betong. 

Stommar och bjälklag utgörs troligen av trä. Fasaderna är klädda 
med träpanel. Fönstren är av äldre 2-glastyp med karmar av trä. 
Taket är täckt med tegel. 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenradiatorer. Ventilationen sker via 
självdrag. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA.  

 
 Byggnaden inrymmer 3 st. hyresbostäder. 
 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och nyttjan-

det. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och därmed godkänd. 

 
 Ingen bostad besiktigades men dessa antas ha motsvarande skick 

och standard som ”Posthuset”.  
 
 
 ”Förrådsbyggnad” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt. Byggnaden är uppförd i ett plan 

med gjuten platta eller krypgrund. Stommen är av trä, fasader 
klädda med träpanel, fönster av äldre 1-glasfönster med träkarm 
och taket är täckt med tegel. Byggnaden är ouppvärmd. Känne-
dom om större om- och tillbyggnader samt renoveringar saknas. 
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 Byggnaden besiktigades endast utvändigt och dess underhållsskick 

bedöms vara normalgott för åldern och nyttjandet. Visst under-
hållsbehov föreligger främst för fönsterunderhåll. 

 
 

HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
 Hyra för Hällestagården och Åstugan, med tillhörande gemensam-

hetslokaler och kök debiteras på Finspångs kommun. Gällande 
bashyra regleras via ett hyresavtal giltigt till och med 2014-10-30. 
Därefter har kontraktet förlängts med 5 år, dvs. till och med 2019-
10-30. Enligt muntlig information har en formell uppsägning inte 
skett varför kontraktet normalt sett borde förlängas med ytterli-
gare 5 år, dvs. till och med 2024-10-30. Dock har parterna en 
”tyst” överenskommelse om att kontraktet skall förlängas löpande 
i och med pågående diskussion om överlåtelse. 

 
 Till hyreskontraktet har tecknats tilläggsavtal om förhöjd hyra som 

erhållits i två versioner. Det ena av dessa är daterat 2011-03-29 
resp. 2011-04-06 med en tilläggshyra på 375 000 kr och hyrestid 
till och med 2014-10-30. Det andra av dessa är daterat 2011-08-30 
resp. 2011-09-* med en tilläggshyra om 303 750 kr fördelat på 
168 750 kr på servicelägenheterna och 135 000 kr för verksam-
hetslokaler, och en hyrestid till och med 2014-10-30. Tilläggsavta-
let ska ingå som integrerad del i hyresavtalet och antas därmed 
förlängas enligt ovanstående.       
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Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 
redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 

 
 Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen. 
  
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  

Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt Area Totalt 

  m² m² kr/m² kr 
  

kr/m² kr m² kr/m² kr 

Bostäder 587 466 895 416 988 
  

895 416 988 121 917 110 903 

Vård 1 908 1 908 1 767 3 371 224 
  

1 033 1 970 296 - - - 

Lager 140 140 684 95 817 
  

400 56 000 - - - 

Övrigt - - - 9 120 
  

- 9 120 - - 20 760 

Specialboende 1 378 1 378 1 046 1 440 915 
  

1 046 1 440 915 - - - 

Genomsnitt / Summa 4 013 3 892 1 371 5 334 064 
  

1 000 3 893 319 121 1 088 131 663 

 
 Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive 

tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen. 
  

Kontrakts- Antal Andel av 

längd kontrakt hyra % 

<= 1 år 2 29 

> 1 - <= 3 år - - 

> 3 - <= 5 år - - 

> 5 - <= 10 år 1 71 

> 10 år - - 

Totalt 3 100 

 
Vakans / Hyresrisk För närvarande är vakansläget som framgår av tabellen nedan. 
   

Lokaltyp % vid kalkylstart 

  Hyra Area 

Bostäder 21 21 

Vård - - 

Lager - - 

Övrigt 69 - 

Specialboende - - 

Genomsnitt 2 3 

  
 Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 

har gjorts. 
   

Hyresgäst etc. Lokal- Area 
  

Vakansantagande 

  typ   
  

    

    m² 
  

fr.o.m. t.o.m. 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 
  

2019-07-01 2019-12-31 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 
  

2019-07-01 2020-06-30 

6 st. vakanta carportplatser P-platser - 
  

2019-07-01 2044-12-31 

2 st. vakanta p-platser med el P-platser - 
  

2019-07-01 2019-09-30 
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 Gjorda vakansantaganden och åsättanden av hyresrisker innebär 
en vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. Långsiktig 
vakans för hyresbostäder om ca 2,0 % motsvarar ca 6 st. genom-
snittliga månadshyror per år. 

   

Vakans/hyresrisk (%) 
Lång

- 

  
201

9 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
202

4 
202

5 
202

6 
202

7 
202

8 siktig 

Bostäder 21,0 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Vård - - - - - - - - - - - 

Lager - - - - - - - - - - - 

Övrigt 61,8 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 
Specialbo-
ende - - - - - - - - - - - 

Totalt 2,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder samt föregående års faktiska utfall för år 2015, 
2016 samt 2017 och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Kost-
naderna bedöms komma att utvecklas med inflationen. Kostnads-
bedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 
UH   Admin. Media Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 

Bostäder 596 350 35 316 110 135 

Vård 486 928 25 316 65 80 

Lager 456 64 25 316 35 80 

Övrigt - 7 - - - - 

Specialboende 546 753 35 316 80 115 

Genomsnitt/Summa 524 2 103 30 316 76 100 
 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Fastighetsskatt etc Gällande taxeringsvärden samt nuvarande fastighetsskatt och/el-

ler kommunal fastighetsavgift framgår av tabellen. 
  

  Taxeringsvärde, tkr Fastighets- 

  Mark Byggnad Totalt skatt, tkr 

Bostäder 250 1 700 1 950 6 

Summa 250 1 700 1 950 6 

 
 Värderingsobjektet är taxerat med typkod 320 (Hyreshusenhet, 

bostäder). Värdeår är 1986. 
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 Värderingsobjektet borde även vara taxerat med typkod 823 (spe-
cialenhet, vårdbyggnad). En sådan taxering innebär skattebefrielse 
då något taxeringsvärde ej åsätts. Bedömt marknadsvärde påver-
kas således inte om en sådan taxering sker i framtiden. 

 
 För bostäder utgår en kommunal fastighetsavgift som baseras på ett indexreglerat belopp per bo-

stadslägenhet (f.n. 1 377 kr per år för hyreshus och 8 049 kr per år för småhus). Den kommunala 
fastighetsavgiften kan dock inte bli högre än taxeringsvärdet multiplicerat med skattesatsen (0,3% 
för hyreshus och 0,75% för småhus). Taxeringsvärdet förändras vid de tillfällen regelverket medger 
detta och i linje med översiktligt bedömd fastighetsprisutveckling. Nuvarande skattesatser och reg-
ler om indexreglering av beloppet per bostadslägenhet förutsätts gälla under hela kalkylperioden. 

 
Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 

tabellen. 
  

Driftnetto     

  kr/m² kr  

Aktuell hyra 1 330 5 336 344 

Drift & underhåll -524 -2 102 730 

Fastighetsskatt -1 -5 850 

Driftnetto år 1 (helår) 804 3 227 764 

Driftnetto, normaliserat 471 1 889 644 
 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 

är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

 
 

VÄRDERING Metodtillämpning 
 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av-

kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och un-
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat-
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav-
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas-
tighetsköp. 
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 Marknadsanalys  
 
Allmänt Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har, liksom i omvärlden, 

gått in i en fas med lägre tillväxt. Konjunkturläget i Sverige är dock 
fortsatt stark och inflationsförväntningarna ligger kring 2 %. Med 
anledning av detta beslutade Riksbanken i april att låta reporäntan 
vara oförändrad på -0,25 %. Riksbanken räknar med att höja repo-
räntan nästa gång vid slutet av året under förutsättning att kon-
junkturläget inte försämras. 

 
 Det råder flera osäkerhetsfaktorer kring konjunkturutvecklingen i 

omvärlden, bl.a. p.g.a. den rådande handelskonflikten mellan USA 
och Kina och risken har ökat att Storbritannien träder ut ur EU 
utan avtal. Dessutom har den ekonomiska utvecklingen i Italien, 
Tyskland och Frankrike försvagats kraftigt under senare tid och 
ännu råder osäkerhet huruvida nedgången avser en tillfällig svacka 
eller om nedgången är början mot en mer bestående svaghet i 
konjunkturen.  

 
 Aktiemarknaden har återhämtat sig från höstens kraftiga nedgång 

och aktiepriserna har haft en positiv utveckling under det första 
halvåret. De börsnoterade fastighetsbolagen har haft en starkare 
utveckling än börsen. Sedan årsskiftet har statsobligationsräntorna 
med längre löptider sjunkit och kronan försvagats. 

  
 Riksbanken bedömer att konjunkturen i Sverige kommer att vara 

fortsatt stark framöver men att den lägre BNP-tillväxten kommer 
att bestå. Tidigare har BNP-tillväxten drivits av en stark bostads-
marknad och när bostadsinvesteringarna nu sjunker dämpas till-
växten. 

 
Fastighetsmarknaden Omsättningen på fastighetsmarknaden har varit stor under det 

första halvåret, ca 79 miljarder kr, vilket är högre än motsvarande 
period föregående år. Den växande e-handeln har medfört att in-
tresset för logistikfastigheter växt medan renodlade handelsfastig-
heter har tappat i attraktivitet. 

 
 Finansieringsvillkoren är fortsatt goda med låga räntenivåer, däre-

mot har tillgången till skuldfinansiering stramats åt. Den tidigare 
mycket aktiva marknaden för företagsobligationer visar tecken på 
inbromsning och enligt en undersökning utförd av Catella har både 
fastighetsbolagen och banker en något mer pessimistisk syn på 
hur kreditmarknaden kommer att utvecklas framöver.  
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 De börsnoterade fastighetsbolagen har varit aktiva på marknaden 
vilka gynnats av en stark utveckling på aktiemarknaden i kombi-
nation med låga räntor. Den svaga kronan och positiva hedging-
effekter har medfört ett ökat intresse bland de utländska investe-
rarna. Däremot har intresset bland de svenska institutionerna 
minskat kraftigt och är för första gången nettosäljare sedan 2007.  

 
 Marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar har under 

ett antal år gradvis sjunkit och är på många orter nere på rekord-
låga nivåer.  Detta gäller framförallt för objekt i de större städerna 
och i tillväxtregionerna. En viss utplaning av avkastningskraven kan 
emellertid nu skönjas. För de mer sekundära delmarknaderna och 
för udda objekt med högre risknivåer finns tecken på att avkast-
ningskraven stiger.  

  
 KPI steg med närmare 2,3 % oktober 2018 vilket medför att mer-

parten av lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå. 
 
Marknad avseende 
värderingsobjektet Samhällsfastigheter 
 Fastigheter som brukas av hyresgäster, vars verksamhet till över-

vägande del är skattefinansierad och är specifikt anpassad för 
samhällsservice, definieras som samhällsfastigheter. Exempel på 
vanliga verksamheter är skolor, vård, äldreboenden fängelser och 
statliga myndigheter. Avregleringen på 90-talet möjliggjorde att 
nya aktörer kunde etablera sig på marknaden och ta över ägar-
skapet av samhällsfastigheter från kommun, landsting och staten. 
Samhällsfastigheter är således ett relativt nytt segment inom den 
kommersiella fastighetsbranschen. Allt eftersom kunskapen om 
dessa har ökat, har också investerarnas intresse för samhällsfastig-
heter ökat. 

 
Samhällsfastigheter kännetecknas oftast av säkra hyresintäkter – 
särskilt om hyresgästen är kommun, stat eller landsting. Hyresav-
talen är också i regel långa. Bland investerarna spelar därför det 
geografiska mikroläget en mer underordnad roll än vid andra typer 
av fastighetsinvesteringar. Den låga hyresrisken och det ökade in-
tresset för samhällsfastigheter har inneburit att direktavkastnings-
kraven gradvis har sjunkit. 
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Försäljning av kommunernas och landstingens fastigheter förvän-
tas fortsätta framöver, samtidigt som de fortfarande, tillsammans 
med statliga fastighetsbolag (ex vis Akademiska Hus, Specialfastig-
heter och Vasallen), är de största ägarna av samhällsfastigheter. 
Tillsammans äger de uppskattningsvis 60 % av det totala bestån-
det. Den resterande andelen ägs av pensionsfonder, privata fastig-
hetsbolag och institutioner.  
 
De privata aktörerna äger och förvaltar framförallt lokaler avsedda 
för skolor eller någon form av kontorsverksamhet. Äldreboenden 
utgör också en vanlig fastighetskategori men ska då helst vara av 
yngre årgångar som uppfyller myndigheternas krav på utformning, 
och säkerhet mm. I annat fall kan risk finnas för kostsamma om-
byggnader eller hot om nedläggningar.  
 
För samhällsfastigheter råder det stor variation i direktavkast-
ningskraven. Moderna fastigheter belägna i storstadsregioner, 
med statliga eller kommunala hyresgäster i kombination med åter-
stående långa hyresavtal (15 - 25 år) är de mest eftersökta objek-
ten och i dessa fall kan avkastningskraven nå ned mot 5 % och för 
nybyggda äldreboenden finns flera noteringar under 5 %.  

 
Vård- och äldreboenden Med en åldrande befolkning, talar den demografiska utvecklingen 

för ett ökat behov av vårdplatser och äldreboenden framöver.  
 

Människor lever idag allt längre än tidigare och förnärvarande är 
ca 20 % av befolkningen i Sverige 65 år eller äldre. De regionala 
skillnaderna är stora där många små kommuner med stor utflytt-
ning har en motsvarande andel på över 30 %. Från och med år 
2020 kommer antalet personer över 85 år att öka kraftigt och till 
år 2050 tror man att antalet personer i denna ålderskategori kom-
mer att ha fördubblats jämfört med idag.  
 
Enligt en undersökning utförd av Socialstyrelsen uppgav 125 kom-
muner under 2017 att de hade en brist på äldreboenden vilket är 
en ökning om 16 kommuner jämfört mot året innan. Samtidigt ne-
kades ca 5 000 personer med positiva biståndsbeslut en plats på 
äldreboende p.g.a. platsbrist, trots att kommunerna är skyldiga att 
hitta en plats inom tre månader. 
 
En plats på ett äldreboende kostar omkring en halv miljon kronor 
per år medan hemtjänsten är betydligt billigare vilket resulterat i 
att senior- och trygghetsboenden ökat. 
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Regeringen har beslutat om en ny boendeform, biståndsbedömt 
trygghetsboende, som träder i laga kraft under april 2019. Den nya 
boendeformen riktar sig till de som är gamla men för friska för 
äldreboende. De boende kommer att erbjudas möjlighet att delta i 
gemensamma måltider och aktiviteter. Regeringen har avsatt 850 
miljoner kr som ett investeringsstöd för att bygga den nya boende-
formen.  

 
Finspång Finspångs kommun tillhör Östergötlands län. Kommunen hade per 

december 2018 drygt 21 700 invånare. Övriga samhällen är främst 
Rejmyre, Igelfors, Grytgöl samt Ljusfallshammar. Befolknings-
mängden har under de senaste 5 åren har ökat något, ca 600 per-
soner sedan december 2014. Kommunen har en tradition av till-
verkning och industriverksamhet. Störst arbetsgivare, förutom 
kommun och landsting, är Siemens och Sapa. 

 
 I Hällestad samhälle finns äldreboende inom Hällestadgården, Häl-

lestad skola med fritidsverksamhet samt skolklasser från förskola 
till årskurs sex med totalt ca 150 elever, en mindre matvarubutik, 
en liten pizzeria samt ett tankställe. 

 
 Kommunen hade per april 2019 en öppen arbetslöshet på 3,1 %, 

vilket kan jämföras med Östergötlands län 3,2 % och riket som hel-
het 3,5 %. För Finspångs del är andelen öppet arbetslösa 1,5 % 
lägre än april 2018. 

Avståndet till Norrköping från Finspångs tätort är ca 25 km medan 
avståndet till Linköping är ca 50 km. Riksväg 51 mellan Norrköping 
och Örebro passerar genom Finspångs tätort, och även genom 
Hällestad. Antalet arbetspendlare per december 2017 uppgick till 
drygt 3 100 st. inpendlare medan drygt 2 600 st. personer pendlar 
ut från kommunen. Pendlingen fördelas på de största strömmarna 
enligt följande: 

  Finspång 2016 

  In Ut Netto 

Norrköping 2 128 1 769 359 

Linköping 327 244 83 

Motala 148 22 126 

Söderköping 68 26 42 

Katrineholm 49 130 -81 

Örebro 48 18 30 

Vingåker 39 100 -61 
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Bostadsmarknad Största ägare av hyresrätter är det kommunala bostadsbolaget 
Vallonbygden AB, med knappt 1 900 st. lägenheter inom kommu-
nen. Andra större fastighetsägare är Amasten samt Vinterklasen 
AB och Björke Fastigheter. De två sistnämnda har fastigheter 
främst i de mindre orterna. 

 
I Finspångs kommun fanns enligt SCB per 2016 knappt 11 000 st. 
bostäder, varav ca 4 000 st. (36 %), hyresrätter, drygt 1 800 st. (17 
%), bostadsrätter och resterande drygt 5 100 st. (47 %) småhus. I 
flerbostadshus fanns drygt 4 700 st. lägenheter varav 68 % är upp-
låtna med hyresrätt och resterande 32 % är upplåtna med bo-
stadsrätt. Tillskottet av bostäder har varit lågt under senare år. 
Under 2017 färdigställde Vallonbygden AB 32 st. lägenheter inom 
”Majoren”, ett stenkast från centrum. Enligt SCB färdigställdes 20 
st. lägenheter med hyresrätt samt 8 st. småhus. 
 
Enligt taxerade uppgifter återfinns 6 st. fastigheter inom Hällestad 
och närliggande Borggård, med ett 80-tal lägenheter. I totalen igår 
då de servicelokaler som ingår i värderingsobjektet. 

 
 Enligt Svensk Mäklarstatistik omsattes 113 st. bostadsrätter under 

perioden februari 2018 till februari 2019. Snittpriset motsvarar ca 
529 000 kr, motsvarande drygt 8 086 kr/kvm. Antalet sålda objekt 
är för få för att Mäklarstatistik har beräknat någon säkerställd pris-
utveckling. Under samma period omsattes 108 st. småhus till ett 
snittpris på ca 1 858 000 kr, motsvarande ca 15 721 kr/kvm. Inte 
heller för småhusen har någon säkerställd prisutveckling kunnat 
beräknas 

  
 De attraktivaste områdena för flerbostadshus bedöms vara områ-

det runt centrum samt Östermalm. Övriga centrala stadsdelar be-
döms vara relativt likvärdiga. Inom miljonprogramområdena i 
Dunderbacken och Hårstorp har det historisk sett funnits relativt 
hög vakans. Under senare år har denna vakans minskat betydligt, 
främst tack vare ökad inflyttning och låg nyproduktion av bostä-
der. 

 
Äldre/serviceboende Enligt uppgifter från kommunens hemsida finns sex st. äldreboen-

den samt ett korttidsboende inom kommunen. Av dessa äldrebo-
enden finns ett i Rejmyre och värderingsobjektet i Hällestad. 
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 Ortspris 
 
 I tabellen framgår köp avseende äldreboenden som bedöms vara 

jämförbara med värderingsobjektet. 
  

Kommun Fastighet Yta Datum Pris Dir.avk Köpare 

    Lokaler Bostäder   Tkr kr/m²     

Salem Parken 6 3 650   2019-02 164 000 44 932 4,50 Heba 

Borlänge Hesse 4:34 & 44:8 8 400   2019-01 117 200 13 952   Vectura 

Timrå Tallnäs 1 1 797   2018-11 21 500 11 966 7,80 Offentliga Hus 

Höganäs 2 Fastigheter 5 174   2018-10 289 000 19 047   SBB 

Härnösand Ädelstenen 6 25 430   2018-06 1 145 000 7 361   Hemfosa 

Gotland Bro Duss 2:2 3 230 400 2018-06 52 200 14 366   Region Gotland 

Katrineholm Sköldinge-Ramsta 1:150 500 40 2018-04 10 000 18 518   Katrineberg Omsorg 

Gotland Adjutanten, Terra Nova 4 450   2018-03 147 000 33 034   M&G Investments 

Norrtälje Grindskolan 2 5 600   2018-02 72 000 12 857   Podium Fastigheter 

Täby, Norrtälje 5 Fastigheter 5 354   2017-06 225 000 42 025   Stenvalvet 

Sundsvall Hermes 4   6 326 2016-12 1 200 000 10 357   Samhällsbyggnadsbolaget 

Vellinge Påfågeln 1   3 477 2016-11 154 800 44 521 4,50 Brinova 

Kristianstad Oxen 3   3 900 2016-11 150 000 38 462 4-4,25 Northen Horizons Capital 

Borlänge Lantmätaren 3 & 4 3 790   2016-04 56 000 14 776 6,25 NP3 

Norrtälje Emmaus 67 4 108   2014-06 128 000 31 159 5,25 Diligentia 

Norrtälje Gjutaren 4 1463 (+)  2014-02 36 200 22 882   Fastighetsbolaget Norrtäljehusen Ab 

 
Anmärkningar: 
- Höganäs, förvärvet avser totalt 10 st. fastigheter varav 2 st. vård- och omsorgsfastigheter 
- Härnösand, Ädelstenen 6, Pris avser 6 kontors- och samhällsfastigheter i Falun, Härnösand, 

Sollefteå och Örebro. Portfölj nr 715 
- Norrtälje Grindskolan 2 såldes med vakanser 
- Täby, Norrtälje, 5 fastigheter med omsorg och LSS-boende 
- Sundsvall Hermes 4, portfölj om totalt 23 fastigheter med övervägande bostäder 
- Kristianstad Oxen 3, nyproduktion år 2017 
- Borlänge Lantmätaren 3 och 4, hotell som nyttjats som boende för ensamkommande flykting-

barn. 10-årigt hyresavtal med kommunen. 
- Norrtälje Emmaus 67, nybyggt 

 
 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-

nas, har köpts till priser mellan ca 7 400 och ca 45 000 kr/kvm, 
med ett medeltal på ca 232 700 kr/kvm och ett medianvärde på ca 
18 800 kr/kvm. Nedre kvartil motsvarar ca 13 600 kr/kvm. Ovan 
noterade direktavkastningarna avser antingen Forums egna ana-
lyser eller är hämtade från annan offentlig information. 
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 Ett ortsprismaterial har även framtagits avseende bostadsfastig-
heter som köpts sedan juni 2016 inom de mindre orterna i Fin-
spångs kommun. 

  
Fastighet Område LOA BOA Datum Köpeskilling Dir.avk Köpare Anm. 

    m² m²   Tkr kr/kvm Nedre Övre     

Rejmyre 1:124 Rejmyre   356 2019-04 1 650 4 634 6,25 7,50 Svennung Fastigheter AB 1 

Grytgöl 3:1 Grytgöl 146 910 2019-02 1 900 1 799 2,80 16,50 Vattufiskarna Fastigheter i Grytgöl AB 2 

Grytgöl 1:17 Grytgöl   1 149 2019-02 6 015 5 299 7,95   Vattufiskarna Fastigheter I Grytgöl   

Österby 1:10 Hällestad 244 160 2018-11 688 1 702     Privatperson   

Hävla 5:9 Hävla   1 133 2018-10 5 400 4 766     Koptisk-Ortodoxa Kyrkan I Skandinavi En   

Risinge-Falla 2:40 Falla 135 455 2018-03 2 900 4 915 8,75 9,50 Vallonbygden AB   

Emmetorp 3:51 Borggård - 232 2016-12 1 400 6 034     B.JS Energi i Finspång AB   

Byle 2:50 Byle, Landsbygd   204 2016-08 2 480 12 156     Kalefjärdens Fastigheter AB   

Borggård 2:4 Borggård - 418 2015-12 640 1 531     Privatperson   

Lotorp 4:164 Lotorp - 430 2015-12 1 100 2 558     Privatperson   

Emmetorp 3:51 Borggård - 232 2015-09 960 4 137     Privatperson   

Hävla 5:4 Hävla 208 141 2014-07 750 2 148     Kenor Camp AB   

Österby 1:10 Hällestad 244 160 2014-04 450 1 113     Accucell AB   

Rejmyre 1:148 Rejmyre   452 2013-10 1 100 2 433     Privatperson   

Rejmyre 1:124 Rejmyre   356 2013-06 665 1 867     Privatperson   

 
 Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Utgångspris 1 500 tkr. 
2) Utgångspris 1 900 tkr. Mer rimligt analyserad direktavkastning bör ligga inom 5,25 - 5,75 %. 

 
 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-

nas, har köpts till priser mellan ca 1 100 och ca 12 100 kr/kvm med 
ett medeltal kring 3 800 kr/kvm. Medianvärdet motsvarar ca 2 500 
kr/kvm och om vi bortser från de två lägsta och de två högsta no-
teringarna för kr/kvm erhålls ett trimmedel på ca 3 300 kr/kvm. 
Noterade direktavkastningar är enligt Forum egna analyser base-
rat på mäklarunderlag och egna bedömningar. 

 
 En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl-
jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 

 
 

 Omdöme om värderingsobjektet 
 
 Värderingsobjektets läge i kommunen kan klassas som ett C-läge, 

jämfört med bästa lägen i Finspångs tätort som A-läge. För om-
sorgsboende bedöms dock läget som mer positivt då antalet lik-
nande byggnader är begränsat och deras lokaliseringar redan be-
stämda.  

 
 För de 9 hyresrätterna bedöms efterfrågan som något låg men 

med en viss koppling till övrig verksamhet inom fastigheten är det 
troligt att efterfrågan ändå finns. 
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 De aktuella hyrorna för omsorgsboendet bedöms vara marknads-
mässiga. För hyresrätterna bedöms hyran motsvara bruksvärdesni-
vån. 

 
 Vakansgraden för omsorgsboende bedöms vara låg, om ens nå-

gon. En framtida risk kan föreligga vid omförhandling av avtalet 
och den eventuell diskussion om sänkning av hyra. För hyresrät-
terna bedöms en långsiktig vakans som främst avser hyresbortfall 
vid omflyttningar. 

 
 Byggnadernas underhållskick innebär att inga omfattande under-

hållsåtgärder behöver vidtas omgående. Det kunde konstateras 
att målning av träpanel och vindskivor på ”Posthuset” samt ”An-
nexet” föreligger inom närtid. För samtliga byggnader föreligger 
det visst underhållsbehov för fönster. 

 
 Värderingsobjektet bedöms, tack vare den under 2018 antagna 

detaljplanen, ha en outnyttjad byggrätt för främst äldreboende. 
Byggrätten är dock inte specificerad till ytan och därmed svår att 
kvantifiera för eventuellt värdetillägg. Vid besiktningen nämndes 
en utbyggnad för 12 st. platser. En viss efterfrågan för äldrebo-
ende bedöms dock finnas då Finspångs kommun måste ha identifi-
erat ett framtida behov. Se vidare sidan 24. 

 
 Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är ett större 

fastighetsbolag med inriktning mot liknande fastigheter. De 9 hy-
resrätterna kan dock ses som lite udda i sammanhanget men en 
separat försäljning av dessa kräver en fastighetsbildning. En kö-
pare av dessa är även mer sällsynt och bör troligen sökas bland de 
som redan äger hyresrätter i samhället.  

 
 Sammantaget innebär värderingsobjektets kontraktsstruktur med 

ett för värderingsuppdraget antaget omförhandlat hyresavtal med 
normalt kontraktstid, ett förhållandevis riskfritt hyreskontrakt 
med låg vakansrisk och ett för ändamålet normalgott underhåll att 
det är normalt attraktivt på marknaden. Det något perifera läget 
kan dock påverka betalningsviljan något negativt. Försäljningsti-
den bedöms vara relativt lång och möjligheten att sälja objektet 
kan öka om en eller flera enheter säljs i samma paket. 

 
 Ovanstående indikerar sammantaget att direktavkastningskravet 

för omsorgsdelen i värderingsobjektet bör ligga inom intervallet 
6,0 – 6,75 %. För hyresrätterna inom värderingsobjektet bör di-
rektavkastningskravet ligga inom intervallet 6,50 – 7,00 %. 
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Hällestad 1:11 23(25) 
Finspångs kommun 

 

 

 Kassaflödesanalys 
 
 Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi-
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to-
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde-
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa-
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

 
Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     

      

Direktavkastning restvärde 6,29 % 

- Bostäder 6,75 % 

- Vård 6,25 % 

- Lager 6,25 % 

- Övrigt 6,25 % 

- Specialboende 6,25 % 

Kalkylränta på totalt kapital     

- avseende driftnetton, snitt 6,28 % 

- avseende restvärde 8,41 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: Cirka 10 år (2019-07-01 - 2028-12-31)   

 
 Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 

består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd-
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

 
 Då värderingsobjektet har förhållandevis långa hyreskontrakt med 

hyresgäster som bedöms som relativt säkra betalare, har det be-
dömts vara lämpligt med differentierade kalkylräntor för driftnet-
ton respektive restvärde. Med hänsyn till de förhållandevis säkra 
hyresintäkterna och den förbättrade möjligheten till belåning som 
detta medför bedöms kalkylräntan under kontraktsperioden till 
4,50 %. Detta kan jämföras med 10-åriga statsobligationsräntan 
som för närvarande är ca minus 0,10 %. 

 
 Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast-

ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 
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Hällestad 1:11 24(25) 
Finspångs kommun 

 

 

Värdetillägg / 
Värdeavdrag Tack vare den under 2018 antagna detaljplanen bedöms det finnas 

en outnyttjad byggrätt för främst äldreboende. Värdetillägget är 
relativt svårt att bedöma i kronor då någon faktisk uppgift om ytor 
och tillbyggnad saknas vid värdetidpunkten. Antalet försäljningar 
av byggrätter för liknande ändamål i liknande mikrolägen och 
kommuner som Finspång bedöms vara mycket får, om ens några. 
Forum har kännedom om ett antal försäljningar av byggrätter för 
liknande ändamål, men merparten av dessa avser Stockholmsom-
rådet. Prisbilden är därmed ej helt relevant för värderingsobjektet.  

 
 Något värdetillägg görs därmed inte inom ramarna för detta upp-

drag.  
 
Nyckeltal Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 

tabellen. 
  

Nyckeltal     

      

Marknadsvärde 38 000 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 16 977 223 kr 

- Nuvärde av driftnetton 21 209 443 kr 

Direktavkastning, år 1 8,49 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 6,29 % 

Värde kr/m² 9 469 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde 19,49   

      

 Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 
värdeavdrag. 

 
 Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe-

ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 
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Hällestad 1:11 25(25) 
Finspångs kommun 

 

 

Känslighetsanalys För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 
har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans-
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast-
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd-
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

  
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   4 759 12 

Vakansgrad %-enheter 10   -7 334 -19 

Drift & underhåll kr/kvm 10   -1 364 -4 

Inflation %-enheter 1   4 942 13 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -4 230 -11 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   5 788 15 

 
 

MARKNADSVÄRDE 
 
 Marknadsvärdet av fastigheten Hällestad 1:11 i Finspångs kom-

mun bedöms vid värdetidpunkten juli 2019 till: 
 

Trettioåtta miljoner kronor 
[ 38 000 000 kr ] 

 
 OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
Norrköping 2019-07-02 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

 
Hans Westin 
Civilekonom 

 
Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation 
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
4. Karta 
5. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Hällestad 1:11 Bilaga 1 1(1) 

Finspångs kommun  
 

 
 

 
 

 

KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2019 del 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bedömd helårsinflation   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
kr/m² 2019                     

Hyror, bostäder 899 266 538 549 560 571 583 594 606 619 631 

Vakans/hyresrisk, bost. -189 -56 -37 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 

Hyror, lokaler 1 433 2 474 4 974 5 041 5 110 5 179 4 814 3 905 3 983 4 062 4 144 

Hyror, mark, garage mm - 15 30 31 32 32 33 34 34 35 36 

Vakans/hyresrisk, mark mm - -9 -17 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 

Effektiv hyra 1 330 2 690 5 489 5 593 5 673 5 754 5 400 4 503 4 593 4 685 4 778 
                        

Drift & Löpande underhåll -423 -855 -1 731 -1 765 -1 801 -1 837 -1 873 -1 911 -1 949 -1 988 -2 028 

Periodiskt underhåll -101 -205 -414 -422 -431 -440 -448 -457 -466 -476 -485 

Fastighetsskatt etc -1 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 

Kostnader -525 -1 063 -2 151 -2 194 -2 238 -2 282 -2 328 -2 375 -2 422 -2 470 -2 520 
                        

Driftnetto 804 1 627 3 339 3 400 3 435 3 472 3 072 2 128 2 171 2 214 2 258 
                        

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   3 225   Restvärde kalkylslut (tkr) 36 617 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   1 890         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   6,28         

Kalkylränta restvärde (%)   8,41   Marknadsvärde kr/m² 9 469 

Direktavkastning, initial, %   8,49   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) 19,49 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 6,29     
 

 

Kalkylresultat 

Värdetidpunkt juli 2019 (kalkylstart 2019-07-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         21 209   

Nuvärde av restvärde (tkr)         16 977   

SUMMA (tkr)         38 187   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       38 000   
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Hällestad 1:11 Bilaga 2  1(1) 
Finspångs kommun 

 

 

HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   

  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   

    m²   kr kr/m² index%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 

Finspångs kommun (Äldreboende) Vård/Förråd 2 048 24-10-31 2 026 296 989 90   -   -     2 026 296 989   2 026 296 989 1, 2 

26 st. servicelägenheter (53 kvm) Äldreboende 1 378 19-12-31 1 440 915 1 046 100   -   -     1 440 915 1 046   1 440 915 1 046 - 

7 st. uthyrda bostäder (52 kvm) Bostäder 466 19-12-31 416 988 895 100   -   -     416 988 895   416 988 895 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 - - - 100   -   -     58 659 882   58 659 882 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 - - - 100   -   -     52 244 959   52 244 959 - 

6 st. vakanta carportplatser P-platser - - - - -   -   -     16 200 -   16 200 - 3 

4 st. uthyrda p-platser med el P-platser - 19-12-31 9 120 - -   -   -     9 120 -   9 120 - - 

2 st. vakanta p-platser med el P-platser - - - - -   -   -     4 560 -   4 560 - - 

Summor / Genomsnitt   4 013   3 893 319 1 000     -   -     4 024 982 1 003   4 024 982 1 003   

 
Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Avtal upphör 2019-10-30 och antas förlängt med 60 månader. 
2) Hyrestillägg avser mellanskillnad mellan debiterad hyra och uppräknad bashyra, och antas även det vara förlängt till och med 2024-10-31. 
3) Enligt hyreslista vakanta och antas så förbli kalkylperioden ut. 
 

 
ÖVRIGA TILLÄGG 
 

Hyresgäst etc./tillägg (tkr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Finspångs kommun (Äldreboende) 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 201 - - - - 

Summa 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 201 - - - - 
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Finspångs kommun 
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Hällestad 1:11 Bilaga 3  2(4) 
Finspångs kommun 
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Hällestad 1:11 Bilaga 3  3(4) 
Finspångs kommun 
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Hällestad 1:11 Bilaga 3  4(4) 
Finspångs kommun 
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Hällestad 1:11 Bilaga 4  1(1) 
Finspångs kommun 

 

 

Fastighetskarta med gränser och byggnader 
 

 
 
 

99



Hällestad 1:11 Bilaga 5 
Finspångs kommun 
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Baltzarsgatan 18, 211 36  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Kungsgatan 56 C, 601 86  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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Kortfattat värdeutlåtande 
del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet), Finspångs kommun 
 

  
 Posthuset Annexet 
 
Uppdragsgivare Finspångs kommun, genom Fredrik Björkman 
 
Syfte Att för ovan nämnda byggnader, med tillhörande lämplig markyta, 

fördela det av undertecknad per 2019-07-02 för hela fastigheten 
bedömda marknadsvärdet. Syftet är att utgöra underlag för in-
terna bedömningar i samband med eventuell försäljning. 

 
Förutsättningar Enligt överenskommelse redovisas värdefördelningen på ett kort-

fattat sätt. För utförlig information om värderingsobjektet och vär-
debedömningen hänvisas till nämnda värdeutlåtande.  

 
Enligt muntlig information från uppdragsgivaren har troligtvis 
ingen hyreshöjning för de berörda nio lägenheterna skett varför 
någon ny värdebedömning per januari 2020 inte har gjorts. 
 
De i tidigare upprättat värdeutlåtande ingående bedömda media-
kostnader (värme, el, VA och renhållning) avser hela fastigheten 
som en enhet då undermätare inte finns. Som förutsättning för 
denna värdefördelning har den genomsnittliga kostnaden per kvm 
multiplicerats med de aktuella bostadsytorna för Posthuset och 
Annexet. Det kan således finnas en avvikelse vid en jämförelse 
med faktiskt förbrukning för respektive byggnad. 
 
För uppdraget gäller Allmänna villkor för värdeutlåtande. 
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 2(5) 
Finspångs kommun 

 

 

Värderingsobjekt del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) i Finspångs kom-
mun. 

 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är juli 2019. 
 
Besiktning Besiktning av värderingsobjektet skedde 2019-07-01 i samband 

med tidigare värderingsuppdrag. 
 
Fastighetsbildning Fastighetsbildning för Posthuset och Annexet har inte genomförts 

och den fastslagna tomtarealen för Posthuset och Annexet är per 
dagens datum därmed okänd. Det förutsätts att avstyckning kan 
ske och att en lämplig fastighetsbildning därmed skapas. 

 
Taxeringsvärde Nedan angivna taxeringsvärden och fastighetsskatt baseras på be-

räknade taxeringsvärden för år 2019. Dessa kan avvika från de un-
der 2019 nya fastslagna taxeringsvärdena men detta bedöms inte 
påverka utförd värdebedömning i någon nämnvärd grad. 
  
  Taxeringsvärde, tkr Fastighets- 

  Mark Byggnad Totalt skatt, tkr 

Bostäder 250 1 700 1 950 6 

Summa 250 1 700 1 950 6 

 
Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 

redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 
 
 Hyrorna kan sammanfattas med avseende på lokaltyp och uthyrt 

respektive vakant enligt tabellen. 
 
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  

Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt Area Totalt 

  m² m² kr/m² kr 
  

kr/m² kr m² kr/m² kr 

Bostäder 587 466 895 416 988 
  

895 416 988 121 917 110 903 

Genomsnitt / Summa 587 466 895 416 988 
  

895 416 988 121 917 110 903 

 
Vakans / Hyresrisk Vid värderingsuppdrag per juli 2019 var vakansläget som framgår 

av tabellen nedan. 
  
Lokaltyp % vid kalkylstart 

  Hyra Area 

Bostäder 21 21 

Genomsnitt 21 21 
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 3(5) 
Finspångs kommun 

 

 

 Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 
har gjorts. 
  
Hyresgäst etc. Lokal- Area 

  

Vakansantagande 

  typ   
  

    

    m² 
  

fr.o.m. t.o.m. 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 
  

2019-07-01 2019-12-31 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 
  

2019-07-01 2020-06-30 

 
 Gjorda vakansantaganden och åsättande av hyresrisker innebär en 
vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. Långsiktig va-
kan om ca 2,0 % motsvarar ca 2 st. genomsnittliga månadshyror 
per år. 
 
Vakans/hyresrisk (%) Lång- 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 siktig 

Bostäder 21,0 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Totalt 21,0 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder samt föregående års faktiska utfall för värme, el, 
VA och renhållning för år 2015, 2016 samt 2017 och avser kostna-
der som belöper på fastighetsägaren och exkluderar kostnader 
som betalas av hyresgästen. Fördelningen på Posthuset och An-
nexet är som ovan nämnts baserad på kr/kvm för samtliga byggna-
der och ytor. Kostnaderna bedöms komma att utvecklas med in-
flationen. Kostnadsbedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 

UH   Admin. Media Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 

Bostäder 596 350 35 316 110 135 

Genomsnitt/Summa 596 350 35 316 110 135 

 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Extraordinärt under- 
håll / Investeringar Bedöms inte vara aktuellt. 
 
  

104



del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 4(5) 
Finspångs kommun 

 

 

Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 
tabellen. 

  
Driftnetto     

  kr/m² kr  

Aktuell hyra 710 416 988 

Drift & underhåll -596 -350 129 

Fastighetsskatt -10 -5 850 

Driftnetto år 1 (helår) 104 61 009 

Driftnetto, normaliserat 275 161 354 

 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 
är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

 
 

VÄRDERING Flerårig avkastningsanalys 
 
Kalkylränta/ 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     

      

Direktavkastning restvärde 6,75 % 

- Bostäder 6,75 % 

Kalkylränta på totalt kapital 8,88 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: Cirka 10 år (2019-07-01 - 2028-12-31)   

 
Nyckeltal  

Nyckeltal     

      

Marknadsvärde 2 400 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 1 297 740 kr 

- Nuvärde av driftnetton 1 090 388 kr 

Direktavkastning, år 1 2,54 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 6,75 % 

Värde kr/m² 4 089 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde 1,23   

      

Känslighetsanalys   
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   - - 

Vakansgrad %-enheter 10   -799 -33 

Drift & underhåll kr/kvm 10   -248 -10 

Inflation %-enheter 1   583 24 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -303 -13 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   410 17 

105



del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 5(5) 
Finspångs kommun 

 

 

SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING 
 

 Marknadsvärdet av fastigheten del av Hällestad 1:11 (Posthuset 
och Annexet) i Finspångs kommun bedöms vid värdetidpunkten 
juli 2019 till: 

 

Två miljoner fyrahundratusen kronor 
[ 2 400 000 kr ] 

 
  OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
Norrköping 2020-01-27 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

 
Hans Westin 
Civilekonom 

 
Bilagor;  
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) Bilaga 1 1(1) 

Finspångs kommun  
 

 
 

 

KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2019 del 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bedömd helårsinflation   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
kr/m² 2019                     

Hyror, bostäder 899 266 538 549 560 571 583 594 606 619 631 

Vakans/hyresrisk, bost. -189 -56 -37 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 

Effektiv hyra 710 210 502 538 549 560 571 583 594 606 618 
                        

Drift & Löpande underhåll -461 -137 -276 -282 -287 -293 -299 -305 -311 -317 -324 

Periodiskt underhåll -135 -40 -81 -82 -84 -86 -87 -89 -91 -93 -95 

Fastighetsskatt etc -10 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 

Kostnader -606 -179 -363 -370 -378 -385 -393 -401 -409 -417 -425 
                        

Driftnetto 104 31 139 168 171 175 178 182 185 189 193 
                        

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   61   Restvärde kalkylslut (tkr) 2 916 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   161         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   8,88         

Kalkylränta restvärde (%)   8,88   Marknadsvärde kr/m² 4 089 

Direktavkastning, initial, %   2,54   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) 1,23 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 6,75     
 

 

Kalkylresultat 

Värdetidpunkt juli 2019 (kalkylstart 2019-07-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         1 090   

Nuvärde av restvärde (tkr)         1 298   

SUMMA (tkr)         2 388   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       2 400   
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet)                  Bilaga 2 1(1) 
Finspångs kommun 

 

HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   

  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   

    m²   kr kr/m² index%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 

7 st. uthyrda bostäder (52 kvm) Bostäder 466 19-12-31 416 988 895 100   -   -     416 988 895   416 988 895 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 - - - 100   -   -     58 659 882   58 659 882 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 - - - 100   -   -     52 244 959   52 244 959 - 

Summor / Genomsnitt   587   416 988 895     -   -     527 891 899   527 891 899   
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Fredrik Franzen 

2020-02-07  1 (1) 

Dnr KS.2020.0139 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun 

Sammanfattning 
För att uppnå kommunens mål om att ”Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, 
fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet” har det sedan 2017 varit ett prioriterat 
uppdrag att ta fram en natur- och friluftsplan. 

Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstemän och 
LONA-bidrag ligger till grund för att ha genomfört kartläggningar både av natur- 
och friluftsvärden samt framtagande av planen. Gällande kartläggningen av 
naturvärden har ett stort antal områden besökts och en stor mängd information 
från exempelvis myndigheter har sammanställts. När det gäller kartläggningen 
friluftsvärden har besök gjorts på plats, föreningar har bjudits in att komma med 
synpunkter och en enkätundersökning har genomförts bland allmänheten.  

För att ta fram en lämplig struktur för planen har inspiration hämtats från flera 
andra kommuner som har både friluftsplaner och naturplaner, bland annat 
Sundsvalls kommun.  

Finspångs kommun har även ingått som en pilotkommun i Naturvårdsverkets 
projekt för utveckling av en metod för att kartlägga friluftsområden. Detta har 
resulterat i att Finspång ligger långt fram i arbetet med kartläggningen av 
friluftsområden och både Länsstyrelser och andra kommuner har efterfrågat 
kommunens erfarenheter och kunskaper kring ämnet. 

Planen gick ut på remiss under hösten 2019 till organisationerna i kommunens 
Natur- och friluftsråd. Under början av 2020 har remissvaren bearbetats och 
arbetats in i förslaget till den kommunala natur- och friluftsplanen. En reviderad 
version av planen samt en samrådsredogörelse finns bilagt detta ärende. 

Bilaga 1 – Natur- och friluftsplan 
Bilaga 2 - Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att fastställa förslaget till Natur- och friluftsplan.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 126   Dnr: KS.2020.0139 

 

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun 

Sammanfattning 

För att uppnå kommunens mål om att ”Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, 

fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet” har det sedan 2017 varit ett 

prioriterat uppdrag att ta fram en natur- och friluftsplan. 

Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstemän 

och LONA-bidrag ligger till grund för att ha genomfört kartläggningar både av 

natur- och friluftsvärden samt framtagande av planen. Gällande kartläggningen 

av naturvärden har ett stort antal områden besökts och en stor mängd information 

från exempelvis myndigheter har sammanställts. När det gäller kartläggningen 

friluftsvärden har besök gjorts på plats, föreningar har bjudits in att komma med 

synpunkter och en enkätundersökning har genomförts bland allmänheten.  

För att ta fram en lämplig struktur för planen har inspiration hämtats från flera 

andra kommuner som har både friluftsplaner och naturplaner, bland annat 

Sundsvalls kommun.  

Finspångs kommun har även ingått som en pilotkommun i Naturvårdsverkets 

projekt för utveckling av en metod för att kartlägga friluftsområden. Detta har 

resulterat i att Finspång ligger långt fram i arbetet med kartläggningen av 

friluftsområden och både Länsstyrelser och andra kommuner har efterfrågat 

kommunens erfarenheter och kunskaper kring ämnet. 

Planen gick ut på remiss under hösten 2019 till organisationerna i kommunens 

Natur- och friluftsråd. Under början av 2020 har remissvaren bearbetats och 

arbetats in i förslaget till den kommunala natur- och friluftsplanen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Natur- och friluftsplan 

 

- - - - - 
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Sammanfattning 

Framtagande av natur- och friluftsplanen har varit ett prioriterat uppdrag från kommunstyrelsen. 
Planen är ett kommunövergripande styrdokument som ska främja och utveckla naturvärden och 
friluftsliv i Finspångs kommun. Planen finns som dokument och kommer även att publiceras som en 
digital plan med tillhörande kartmaterial på kommunens webbplats. 

Finspångs fokusområden för natur- och friluftsliv 

Kommunen beslutade 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål varav de två följande 
fokusområdena är relevanta för natur- och friluftsplanen:  

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid  
• Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling 

Fyra mål på vägen dit  

 

1. Rika natur- och friluftsupplevelser  

2. Ökad biologisk mångfald 

3. Sammanhängande grönblå infrastruktur 

4. God kunskap och samverkan 

 
För varje mål finns strategier och åtgärder för att uppnå målen. För åtgärderna har en ansvarig aktör 
och medverkande aktörer identifierats.  
 

 

 

 

Orientering är populärt och under 2019 arrangeras O-Ringen i kommunen. Foto: Tony Oldenburg 
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I kommunen finns många fina kanotleder. 114
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Inledning 

Naturen och dess ekosystem utgör grunden för allt liv på jorden och är en 
förutsättning för människans existens. Tack vare samspelet mellan växter, 
djur och andra levande organismer kan människans behov tillgodoses. 
Naturen ger positiva hälsoeffekter och upplevelsevärden, kopplade till 
friluftsliv och rekreation.  

Kommunen ska arbeta för en varierad och rik natur för djur- och växtlivet, en 
fungerande grönblå infrastruktur och för att ta tillvara på de 
ekosystemtjänster som tillhandahålls. Finspång ska även erbjuda rika natur- 
och friluftsupplevelser för alla kommuninvånare och besökare. Ett rikt natur- 
och friluftsliv ökar Finspångs attraktionsvärde och är en grund för positiv 
utveckling och tillväxt. Den bostads- och tätortsnära naturen är särskilt viktig. 
Ett tillgängligt och varierat natur- och friluftsliv bidrar till jämlikhet och 
förbättrad folkhälsa. Friluftsliv bidrar också till förståelse för naturen och till 
landsbygdsutveckling genom exempelvis naturturism.  

Framtagande av en natur- och friluftsplan är ett prioriterat uppdrag i den strategiska planen och är en 
viktig del i kommunens arbete för ett hållbart och attraktivt Finspång.  

 

 

I en enkät som Finspångs kommun 

genomförde under juni/juli 2019 frågades 

invånarna bland annat hur ofta de brukar 

vistas i naturen. Cirka 83 % svarade att de 

vistas i naturen dagligen eller så gott som 

dagligen/Någon eller några gånger i veckan.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med natur- och friluftsplanen är att: 
 
• formulera en strategi för att bevara och utveckla naturvärden och friluftsliv i Finspång utifrån 

fokusområden i tillväxtvisionen.  
• redovisa prioriterade åtgärder för naturvård och friluftsliv.  
• beskriva hur ny kunskap och behov av eventuella förändringar kan föras in i den fysiska 

planeringen.  
• öka förståelsen och kunskapen om naturen och friluftslivet bland tjänstepersoner, politiker, 

utbildning och allmänheten.  
 
Fakta och planeringsunderlag ska fungera som underlag till fysisk planering.  

 

1.2 Omfattning och avgränsning 

Natur- och friluftsplanen är vägledande för arbetet med natur och friluftsliv inom hela Finspångs 
kommun. Utvecklingen av naturvård och friluftsliv drivs genom dialog, stöd och påverkansarbete 
gentemot andra aktörer och angränsande kommuner.  

52 
… procent av 

svenskarna tycker att 

möjligheten till 

friluftsliv är viktig när 

man väljer bostadsort 

(enkät genomförd av 

Mittuniversitet). 
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1.3 Processen för framtagande av planen 

Arbetet med att ta fram natur- och friluftsplanen har bedrivits av en arbetsgrupp (se nedan) och dialog 
har förts med ansvariga tjänstepersoner för kultur och turism. Arbetsgruppen har haft dialog med 
föreningar och andra aktörer verksamma inom natur- och friluftsområdet. Framtagande av natur- och 
friluftsplanen har skett parallellt med arbetet med översiktsplanen.  

Arbetet påbörjades med att kartlägga nuläget av natur- och friluftsvärden genom 
informationsinsamling och inventeringar. Detta arbete har finansierats med externa medel (LONA-
bidrag) och genomförts av projektanställda. För kartläggningen av friluftsvärden har Finspångs 
kommun deltagit i ett pilotprojekt som initierats av Naturvårdsverket (se avsnitt 3).  
Arbetsgrupp för planen 

Sektor Samhällsbyggnad 

Naturvårdssamordnare  
Hållbarhetsstrateg  
 
Ledningsstaben 

Fritidsutvecklare 
Miljöstrateg (fram till maj 2019) 
 

1.4 Läsanvisningar 

De ord som har kursiverats förklaras i en ordlista i slutet av i detta dokument. Åtgärder betecknas dels 
med ett löpnummer samt med en bokstav som knyter an till den strategi som åtgärder hör till.  
 
 
 
 
 
  

Under 2018 anlades en trick-bana och MTB (mountainbike)-leder märktes upp. Foto: Loe Mossberg 
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Planeringsförutsättningar 

2.1 Agenda 2030 

FN:s generalförsamling antog 2015 Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att FN:s 
medlemsländer anslutit sig till att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål som är integrerade och odelbara. Det betyder att inget av 
målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det 
övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås. Agenda 2030 bygger på att civilsamhälle, 
näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer inkluderas i genomförandet och aktivt 
jobbar mot samma mål.  

De mål som i huvudsak berör denna plan är: 
• God hälsa och välbefinnande 
• Hållbara städer och samhällen 
• Bekämpa klimatförändringarna 
• Ekosystem och biologisk mångfald 
• Fredliga och inkluderande samhällen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Agenda 2030, de globala målen. 
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2.2 Miljömål  

Sveriges generationsmål och 16 miljömål togs 
fram för att utgöra en miljöpolitiskt grund där 
det övergripande målet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.  

Natur- och friluftsplanen berör i huvudsak 
följande miljömål: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Länsstyrelsen i Östergötland tog 2014 fram ett samlat regionalt åtgärdsprogram för miljömålen med 
50 åtgärder i Östergötland. Åtgärdsprogrammet består av fyra teman: kust och vatten, växter och djur, 
skog och odling samt människan i miljön. Inom varje tema beskrivs miljötillståndet i länet för de olika 
berörda miljömålen samt ges en redogörelse för några av de främsta utmaningar inom temat. Varje 
tema avslutas med en lista på åtgärder kopplade till utmaningarna. Åtgärdsprogrammet innehåller ett 
antal åtgärder med relevans för natur- och friluftsplanen. 

Finspångs kommun har valt att inte ta fram ett eget samlat lokalt miljömålsdokument. Kommunen 
arbetar i stället i enlighet med miljöpolicyn utifrån nationella och regionala miljömål. Utifrån lokala 
förutsättningar fokuseras miljöarbetet på åtgärder som konkretiseras i kommunala planer och program. 

2.3 Nationella friluftsmål 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och 
utöva friluftsliv, allemansrätten är en grund för detta. Alla människor ska ha möjlighet att få 
naturupplevelser, välbefinnande och social gemenskap genom god tillgång till natur och genom ökad 
kunskap. Friluftslivets folkhälsoaspekter, genom såväl förebyggande som rehabiliterande hälsovård, 
liksom kulturliv och samhällsplanering, är centrala. För att värna de tätortsnära grönområdena har den 
kommunala planeringen en nyckelroll.  

De tio nationella friluftsmålen är: 

• Tillgänglig natur för alla 
• Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 
• Allemansrätten 
• Tillgång till natur för friluftsliv 
• Attraktiv tätortsnära natur 
• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
• Ett rikt friluftsliv i skolan 
• Friluftsliv för god folkhälsa 
• God kunskap om friluftslivet 

 

  

Figur 2. Sveriges Miljökvalitetsmål.  
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2.4 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i 

Östergötland 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för grön infrastruktur i 
Östergötland. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter 
och djur och till människors välbefinnande genom de nyttor naturen ger oss, så kallade 
ekosystemtjänster.  

Länsstyrelsen har tagit fram kartor som visar var det finns sammanhängande områden för olika 
naturtyper – så kallade värdetrakter och värdenätverk. Framtagna kartor finns tillgängliga i en 
karttjänst för grön infrastruktur. Arbete med grön infrastruktur handlar om att göra det lättare och 
tydligare för alla att ta hänsyn till naturen och hushålla med mark och vatten. Underlaget utgår från 
faktaunderlag om värdefull natur samt kunskap om arters krav på landskapet. Kartorna är avsedda att 
fungera som verktyg för planering och genomförande av åtgärder för att nå miljömålen. 
Handlingsplanen beskriver vilka utmaningar som finns för de olika naturtypernas bevarande och 
vilken typ av insatser som behöver prioriteras.  

2.5 Lokala styrdokument 

2.5.1 Kommunens strategiska plan och budget (2019 – 2021) 

Kommunens strategisk plan innehåller strategier för hur kommunens vision ska vara vägledande för 
hur mål och framgångsfaktorer utformas. Planen har 15 övergripande mål inom perspektiven tillväxt 
och utveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Beslut om strategisk plan innehåller också 
budgetramar på sektorsnivå. Från och med 2020 kommer Finspångs kommuns strategiska plan att 
ändras för att harmonisera med de 17 målen i Agenda 2030.  

2.5.2 Tillväxtmål Vision 30/35 

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål samt att 
inkorporera målet i de styrande strategiska dokumenten. Tillväxtmålet är att Finspång ska arbeta för att 
2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har ett antal centrala fokusområden formulerats. Två av 
dessa fokusområden är relevanta för natur- och friluftsplanen: 

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid  
• Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling 

2.5.3 Översiktsplan 2020 

Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste och mest långsiktiga instrument för mark- och 
vattenanvändningen såsom lokalisering och utformning av bebyggelse och infrastruktur. Den ska både 
formulera visioner för framtiden och vara till praktisk vägledning för beslut i konkreta plan- och 
bygglovsärenden.  

En ny ÖP är på samråd och väntas gälla från 2020. I den föreslås att Finspångs tätort ska förtätas och 
nya bostadsområden ska skapas i anslutning till befintlig bebyggelse, gärna i natur- och sjönära lägen. 
Även landsbygden och övriga orter ska växa då främst genom förtätning. Den nya översiktsplanen 
kommer att innehålla riktlinjer för natur- och friluftsliv. 

2.5.4 Klimatanpassningsplan 

En klimatanpassningsplan tas nu fram för Finspångs kommun. Att arbete med grön infrastruktur bidrar 
till klimatanpassning genom att naturen producera ekosystemtjänster som kan minimera 
klimatförändringarnas negativa effekter samt genom att en hållbar grön infrastruktur med 
sammanhängande livsmiljöer ökar förutsättningar för att arter klarar de förändringar som ett varmare 
klimat förväntas innebära.  
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Kartläggning 

Framtagande av natur- och friluftplanen har föregåtts av en omfattande kartläggning av naturvärden 
och värden för friluftsliv. 

3.1 Uppdatering av objektskatalogen för värdefulla 

naturområden 

Kommunens nuvarande naturvårdsprogram med tillhörande objektskatalog över värdefulla 
naturområden antogs 2003. För att få ny kunskap om naturvärdena i kommunen har en uppdatering av 
objektskatalogen gjorts. Information har samlats in från befintligt kunskapsunderlag exempelvis från 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Inventeringar har även gjorts på plats. Områden har klassificerats 
utifrån flera kriterier, en del följer klassningen som objekten fått i andra inventeringar så som 
biologisk inventering av sötvattensmiljöer (BIS) och våtmarksinventeringen. Bedömningen grundas i 
övrigt på objektens artsammansättning (exempelvis rödlistade arter), biotopernas strukturer, storlek 
och dess betydelse för mosaiken av olika biotoper i kommunen.  

3.2 Kartläggning av värden för friluftsliv 

Kartläggning av värden för friluftsliv har bedrivits i ett pilotprojekt där Naturvårdsverket har varit 
huvudman och där ett antal kommuner har deltagit. I projektet har Naturvårdsverket tagit fram ett 
förslag på metod för kartläggning av friluftsvärden som deltagande kommuner testat. 

Metoden består av sex moment (se figur 3) som följs upp 
med ett visst tidsintervall. Tanken är att metoden främst 
används på lokal nivå och att själva kartläggningen ska 
möjliggöra regionala eller nationella sammanställningar. 
Kartläggningen används för att värdera och klassificera 
friluftsområden så att detta kan användas till 
strategiskt arbete och fysisk planering. Mer 
information om metoden ”Kartlägga naturområden 
för friluftsliv” finns på Naturvårdsverkets webbplats.  

För att arbetet med friluftsliv ska nå resultat är det 
nödvändigt att förutsättningar som politiskt stöd och 
resurser finns. Övriga framgångsfaktorer är 
engagemang, kompetens och 
kompetensutvecklingsmöjligheter samt strukturell 
samordning inom kommunens sektorer inom 
exempelvis planarkitekt, folkhälsa, ekosystem, sociala 
funktioner, hållbarhet, turism.  

3.3 Visualisering 

Kartmaterialet samt informationen som har 
sammanställts för natur- och friluftsvärden finns 
tillgänglig publikt på kommunens webbplats samt i det interna kartsystemet.  

 

 

Figur 3. Metod för kartläggning av friluftsområden.  
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Foton: Marika Sjödin 
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MÅL 1 Rika natur- och friluftsupplevelser 

Alla som vistas i Finspångs kommun har tillgång till ett rikt friluftsliv och rika 

naturupplevelser som finns nära och är tillgängliga året om. Finspång ska vara 

Östergötlands ledande friluftskommun och bland Sveriges fem bästa 

friluftskommuner.  

Varför är målet viktigt?  

Naturen har en positiv inverkan på människors 
välmående och vistelse i naturen skapar en 
vilja att bevara den. Den bostads- och 
tätortsnära naturen är särskilt viktig och fyller 
många funktioner. Den uppmuntrar till lek och 
rörelse samtidigt som den kan ge stillhet och ro 
samt minska stress. En varierad natur med en 
mångfald av biotoper och arter bidrar till en 
rikare naturupplevelse. Ett tillgängligt och 
varierat natur- och friluftsliv bidrar till 
jämlikhet och förbättrad folkhälsa. Ett rikt 
natur- och friluftsliv ökar Finspångs 
attraktionsvärde och är en grund för positiv 
utveckling och tillväxt. Detta gynnar både 
boendemiljö, turism och näringsliv.  

Koppling till nationella och 

regionala mål  

Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 1: 

Nationella miljömål  

• God bebyggd miljö 
 

Nationella friluftsmål  

• Tillgång till natur för friluftsliv  
• Attraktiv tätortsnära natur  
• Hållbar regional tillväxt 
• Ett rikare friluftsliv i skolan 

 

Nationella folkhälsomål 

• Ökad fysisk aktivitet 
 

Agenda 2030  

• God hälsa och välbefinnande 
• Hållbara städer och samhällen 

Strategier för att uppnå målet  

 

A. Strategiska markköp för natur och friluftsliv kombineras med det prioriterade behovet av 
markinköp för bostäder och i lämpliga fall säkerställas värdefulla natur- och friluftsområden 
genom formellt skydd.  

B. Ta hänsyn till samspelet mellan boendemiljöer, naturmiljöer och behov av områden för 
rekreation och friluftsliv. Som ett riktvärde rekommenderas 300 meter som längsta avstånd 
från bostad till närmaste grönområde eller park för att det ska nyttjas i vardagen. Behovet av 
att reservera plats för grönområden och bevara tätortsnära skogar ska beaktas när bebyggelsen 
växer och utvecklas. 

C. Använda naturgivna förutsättningar som grund vid planering av nya bostadsområden och större 
exploateringar. När viktiga natur- och friluftsvärden får stå tillbaka för andra intressen vid 
exploatering utreds förutsättningarna för kompensationsåtgärder. 

D. Områden i kartläggningen utpekade som mycket viktiga för friluftsliv samt särskilda 
kvalitetsområden (till exempel naturreservat) ska om möjligt vara lätta att nå för invånarna och 
besökare. Särskilt hänsyn tas till målgrupper som har svårt att ta sig ut i naturen på egen hand. 

E. Fortsätta att utveckla natur- och friluftsområden i strategi D för natur- och friluftsliv samtidigt 
som värdena bevaras. Innovativa idéer ska främjas. Möjlighet ska ges till ett aktivt friluftsliv 
under olika årstider med tillgängliga, anpassade och välskötta anordningar/anläggningar. 
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Åtgärder 
Ansvar Medverkande 

1 (A) Genomföra strategiska markinköp för natur- och 
friluftsvärden framförallt i kombination med det 
prioriterade behovet av markinköp för bostäder. Där inköp 
inte kan göras och där det är lämpligt ska kommunen verka 
för att sätta upp överenskommelser med markägaren.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab 

2 (A) Arbeta med formellt skydd av värdefulla natur- och 
friluftsområden på kommunal mark. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab 

3 (A) Föra kontinuerlig dialog med andra markägare om formellt 
skydd av icke kommunal mark. 

Sektor 
samhällsbyggnad  

Ledningsstab 

4 (B) Ta fram en uppdaterad rutin för hur natur- och friluftsfrågor 
och eventuella intressekonflikter däremellan hanteras i 
planprocessen och övriga ärenden. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab  

5 (B) Kartlägga nuvarande avstånd från bostäder till grönområde 
eller park och identifiera var det finns behov av och 
möjlighet till nya grönområden/parker.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab 

6 (C)  Ta fram och implementera en rutin för 
kompensationsåtgärder utifrån gällande lagstiftning.  

Sektor 
samhällsbyggnad  

Ledningsstab 

7 (D) Kartlägga hinder för att ta sig ut i naturen samt ta fram en 
plan för att minska dessa och öka tillgängligheten för 
samtliga besöksgrupper. 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 

8 (D) Aktivt föra dialog med berörda parter om att öka den 
fysiska tillgängligheten till natur- och friluftsområden. 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 

9 (E)  Utveckla en fritidsbank (bibliotek för frilufts- och 
fritidsartiklar). 

Ledningsstab - 

10 (E) Ta fram och implementera en plan med rutin för skötsel av 
kommunala friluftsanordningar. 

Ledningsstab - 

11 (E) Utveckla friluftsmöjligheterna vid lämpliga naturområden 
(exempelvis grillplatser, fiske, rundslingor, leder och 
skyltning). 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 
 

12 (E) Årligen arrangera natur- och kulturguidningar för att få ut 
fler personer i naturen.  

Sektor 
samhällsbyggnad  

- 

Skidåkning är populärt i kommunen. Foto: pixel2013/Pixabay 
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Under 2015-2016 märkte Finspångs kommun upp femtio evighetsträd. Foto: Marika Sjödin 
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Under 2017 bildade Finspångs kommun sju skolskogar i Finspångs tätort. Foto: Marika Sjödin 
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MÅL 2 Ökad biologisk mångfald 

Biologiska mångfald ska främjas. I Finspångs kommun ska det finnas väl 

fungerande ekosystem och varierande biotoper vilket är en förutsättning för 

arters långsiktiga överlevnad.

Varför är målet viktigt?  

Biologisk mångfald är grunden för uthålligt liv 
på jorden och därigenom människans existens. 
Evolutionen pågår ständigt och har gjort det så 
länge liv har funnits, men förändringen av 
olika livsmiljöer sker nu i en sådan hastighet 
att arter inte hinner anpassa sig vilket resulterar 
i att många arter dör ut. Det leder till att många 
arter och livsmiljöer försvinner från Sverige 
och från jordens yta.  

Alla arter fyller en funktion och har ett eget 
värde. Genetiskt utbyte mellan olika 
populationer och livsmiljöer behövs för att 
arter ska kunna leva vidare. Det är svårt att 
veta vilka arter som är direkt livsviktiga för allt 
liv på jorden. Biologisk mångfald och 
naturlandskapet ligger till grund för funktioner 
och processer i ekosystemen som påverkar 

bildandet av ekosystemtjänster som 
pollinering, livsmedel, skugga och skydd mot 
skadlig UV-strålning, dagvattenrening, renare 
luft och vatten. 

Koppling till nationella och 

regionala mål  

Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 2: 

Nationella miljömål  

• Levande sjöar och vattendrag  
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt växt och djurliv  

 
Agenda 2030  

• Ekosystem och ekosystemtjänster

 

  
Strategier för att uppnå målet  

 

F. Genomföra naturvårdande åtgärder och inventeringar för att bevara och utveckla den 
biologiska mångfalden på kommunal mark samt vara ett stöd för andra markägare som vill 
göra detsamma. Särskilda åtgärder ska genomföras för att bevara kommunens mest sällsynta 
och hotade arter.   
 

G. Arbeta aktivt med naturvårdande skötsel av kommunala naturreservat och skogliga 
naturvårdsområden. Gynnande av biologisk mångfald ska vara en del i skötseln av kommunala 
grönområden och övrigt skogsinnehav.  
 

H. Kontinuerligt införskaffa och kommunicera kunskap om värdefulla naturområden och den 
biologiska mångfalden.   
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Åtgärder 
Ansvar Medverkande 

13 (F) Arbeta för fastställande av kommunala ansvarsarter. Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

14 (F) Initiera och genomföra åtgärder som gynnar insekter och 
andra artgrupper som är knutna biotoper som exempelvis 
sandmiljöer, ekmiljöer och gamla lövträd. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

15 (F) Inventera värdeelement i det kommunala skogsinnehavet, 
(ex. död ved och lövandel), som underlag för 
biotopförbättrande åtgärder. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

16 (F) Utse ytterligare evighetsträd på både kommunal mark och 
annan mark (i överenskommelse). 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

17 (F) Arbeta aktivt med andra markägare och bostadsbolag kring 
naturvårdande insatser.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

18 (G) Ta fram och implementera en plan för hur invasiva arter ska 
bekämpas på kommunal mark/vatten. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

19 (G) Utveckla naturvårdande åtgärder i grönområden och i 
grönyteskötseln. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

20 (H) Kontinuerligt uppdatera information om värdefulla 
naturområden på kommunens webbplats. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

21 (H) Samråda med Skogsstyrelsen om ärenden som berör 
värdefulla naturområden för att främja höga naturvärden. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

22 (H) Samarbeta aktivt med myndigheter i genomförande av 
naturvårdande åtgärder och informationsspridning. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

 

 

 

Under 2017 anlades en naturstig i en central park i Finspång. Till naturstigen hör bland annat 

informationsskyltar och ett större insektshotell. Foto: Marika Sjödin 
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Lorebergs naturreservat. Foto: Marika Sjödin 
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Under 2017 anlade Finspångs kommun två slåtterängar i Vibjörnsparken. Foto: Marika Sjödin 
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MÅL 3 Sammanhängande grönblå 

infrastruktur 

Finspångs kommun utvecklar sammanhängande nätverk av natur på land och i 

vatten där djur, människor och växter kan röra sig utan barriärer, både i 

tätorten och på landsbygden. Kommunen främjar de tjänster och produkter som 

den grönblå infrastrukturen bidrar med, de så kallade ekosystemtjänsterna.  

Varför är målet viktigt?  

Att arbeta med grönblå infrastruktur och urban 
grönska handlar om att göra det lättare för alla 
att använda mark och vatten på ett hållbart sätt. 
Det handlar bland annat om att värna om 
kommunens tillgångar för rekreation, 
attraktivitet och motståndskraft mot 
klimatförändringar vid exempelvis 
exploatering och förtätning.  

För att den grönblå infrastrukturen i samhället 
ska fungera och kunna utvecklas behöver 
hänsyn tas till arters livsmiljöer och de 
ekosystemtjänster som tillhandahålls. 
Ekosystemen utgör en grund för ekonomisk 
utveckling, människors hälsa och 
välbefinnande samt växt- och djurarters 
överlevnad.  

Ekosystemtjänster fokuserar på nyttoaspekter 
för människan och kan indelas enligt följande: 

• Försörjande – ger varor och nyttigheter 
som mat och träfiber. 

• Reglerande – påverkar och styr naturliga 
processer som rening av luft, pollinering 
och hantering av klimatförändringar. 

• Stödjande – är underliggande 
förutsättningar för övriga 
ekosystemtjänster, exempelvis biologisk 
mångfald. 

• Kulturella – ger värden för till exempel 
rekreation och friluftsliv.  

Koppling till nationella mål  

Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 3:  

 

 

 

 

 

Nationella miljömål  

• God bebyggd miljö 
• Levande sjöar och vattendrag  
• Ett rikt växt och djurliv  

 

Nationella friluftsmål  

• Tillgång till natur för friluftsliv  
• Attraktiv tätortsnära natur  
• Friluftsliv för god folkhälsa 

 
Nationella folkhälsomål 

• Ökad fysisk aktivitet 
 

Agenda 2030  

• God hälsa och välbefinnande 
• Hållbara städer och samhällen 
• Ekosystem och ekosystemtjänster 
• Bekämpa klimatförändringarna 

 

 

Figur 4. Ekosystemtjänsternas koppling till de globala målen.  
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Åtgärder 
Ansvar Medverkande 

23 (I, J, K, L) Ta fram en grönblå infrastrukturplan. Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

24 (I) Återplantera och nyplantera träd på lämpliga 
platser och med trädslag som gynnar biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

25 (I, J, K, L) Införliva arbetet med ekosystemtjänster i 
planprocessen. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

26 (I) Pröva behovet av att skapa nya grönområden 
och utveckla gröna stråk vid nya 
bebyggelseområden.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

27 (I, L) Verka för att omvandla hårdgjorda ytor, 
öppna upp övertäckta bäckar, ta bort 
vandringshinder och bevara stränder för att 
öka tillgången på grönblå ytor. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

 

 

  

Strategier för att uppnå målet 

 

I. Stärka och utveckla en sammanhängande grönblå infrastruktur i Finspångs tätort, andra 
orter och på landsbygden för att utveckla kopplingar mellan områden och minska 
barriäreffekter.  

J. Samutnyttja gröna och blå miljöer för att skapa förutsättningar för en mångfald av 
ekosystemtjänster såsom rekreation, ekologi, dagvattenhantering och sociala mötesplatser. 
Genom att tillskapa multifunktionella ytor och stråk ges många flera värden på samma yta 
och klimatrelaterade risker kan minskas.   

K. Verka för att exploatering sker utifrån ett hållbart perspektiv och fragmentering av värdefull 
grönblå infrastruktur minimeras.  

L. Utveckla arbetet med ekosystemtjänster och grön infrastruktur som ett verktyg för en 
långsiktig hållbar utveckling.  
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MÅL 4 God kunskap och samverkan 

Kommuninvånare, näringsliv och organisationer har god kunskap om natur- och 

friluftsvärden. Finspångs kommun arbetar aktivt med samverkan med föreningar 

och andra aktörer för att stärka engagemanget för natur och friluftsliv för att nå 

nationella miljökvalitets- och friluftsmål.

Varför är målet viktigt?  

Aktuell kunskap om kommunens naturvärden 
och friluftsliv är en viktig grund för bevarande 
av dessa. För att nå de nationella miljö- och 
friluftsmålen är det viktigt att skapa en samsyn 
och en gemensam bild av hur kommunen ska 
nå dit. Det är viktigt med samverkan såväl 
inom kommunen som med externa aktörer. Det 
är viktigt att samverka utanför kommunens 
gränser då varken friluftslivet eller naturen 
följer administrativa gränser. Det ideella 
engagemanget i Finspång är stort och det är 
bland annat föreningarna som gör ett stort 
arbete för Finspångs natur och friluftsliv.  

 

Koppling till nationella och 

lokala mål  

Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 4:  

Lokalt mål 

• Finspång är länets främsta 
friluftskommun och bland Sveriges 
fem bästa friluftskommuner 
 

Nationella miljömål  

• Samtliga mål berörs 
 

Nationella friluftsmål  

• Samtliga mål men särskilt Starkt 
engagemang och samverkan 
 

Agenda 2030  

• Fredliga och inkluderande samhällen 
 

 

 Strategier för att uppnå målet 

 

M. Informera om möjligheterna till hållbara naturupplevelser och friluftsliv i kommunen och 
dess koppling till en god folkhälsa för alla. 

N. Uppmuntra skolor och förskolor att använda utomhuspedagogik som en metod för att öka 
inlärning och rörelse.  

O. Utveckla ett aktivt samarbete inom kommunen samt mellan kommunen och externa 
aktörer när det gäller natur- och friluftsfrågor. Natur- och friluftsrådet samt folkhälsorådet 
fungerar som arenor för samverkan och dialog. 

P. Stimulera naturturism och nya friluftsaktiviteter.  
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Åtgärder 
Ansvar Medverkande 

28 (M) Ta fram och implementera en informationsplan 
för natur- och friluftsfrågor för att bland annat 
informera om allemansrätten, ett hållbart 
friluftsliv samt natur- och friluftsområden. 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 
Kommunikations-
avdelningen 
Tillväxt Finspång 

29 (M) Utveckla nya sätt för att nå ut med information 
om natur- och friluftsfrågor till olika målgrupper.  

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

Kommunikations-
avdelningen.  

30 (N) Bevara och utveckla befintliga skolskogar samt 
utreda möjligheterna för fler.  

Sektor 
samhällsbyggnad 
 

Sektor utbildning 

31 (N) Kartlägga utvecklingsbehov och ta fram riktlinjer 
för utformning av skolgårdar och förskolegårdar. 

Sektor utbildning Sektor 
samhällsbyggnad 

32 (O) Initiera och vara öppen för samarbeten med 
exempelvis föreningar gällande natur- och 
friluftsliv. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

33 (O) Genomföra samråd med berörda aktörer i ett 
tidigt skede vid större ändringar, utveckling eller 
ny skötsel i områden med höga natur- och/ eller 
friluftsvärden och deras sammanhängande 
länkar. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

34 (O) Vara öppen för samarbete med universitet och 
högskolor angående exempelvis praktik och 
examensarbete. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

35 (P) Utveckla och delta i lokala nätverk för 
naturturism. 

Tillväxt Finspång Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

36 (P) Kontinuerligt delta i regionala i nätverk för 
friluftsliv och naturvård. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

Under 2019 genomförde Finspångs kommun och Finspångs SOK:s projektet Hitta Ut. 
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Ordlista 

Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer, detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem. 
 

Biotop En typ av omgivning där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Biotopens 
egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar därför 
vilka djur och växter som lever i området. 
 

Barriäreffekter 

 

Exempelvis vägar kan bli fysiska hinder för att människor, djur och andra organismer ska 
kunna röra sig fritt. Detta kan gälla i skogen såväl som i tätorten.  
 

Grönblå infrastruktur Sammanbunden struktur av naturområden inklusive vattenområden.  
 

Grönområde Ett grönområde syftar i detta dokument på mark i bebyggda områden som inte täcks av 
byggnader eller hård beläggning. Hit räknas exempelvis bebyggelsenära naturområden, 
parker, planteringsytor och klippta gräsmattor. 
 

Ekosystem Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi människor valt att betrakta som ett 
system. 
 

Ekosystemtjänster Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. 
 

Evolution Den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en 
annan mellan generationer. Den innebär att ärftliga egenskaper bland arter förändras från 
generation till generation genom olika processer.  
 

Finspång  Innebär de geografiska området som utgör kommunen.  
 

Finspångs kommun Kommunen som organisation, den juridiska personen i olika roller, exempelvis som 
arbetsgivare, ägare av bolag, fastigheter, mark, myndighet, samhällsplanerare med mera.  
 

Invasiva arter En art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som 
sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till. 
 

Friluftsliv  

 

Friluftsliv är enligt Naturvårdsverkets definition vistelse utomhus i natur- och 
kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. 
 

Friluftsområde  

 

Ett större eller mindre natur- eller grönområde som är lämpligt för rekreation och 
friluftsliv. Faktorer som kan avgöra lämpligheten kan vara placering, åtkomst, 
framkomlighet och möjligheten till anordningar och anläggningar. 
 

Naturområde 

 

Ett geografiskt område där marken eller vattnet helt eller till stor del hålls opåverkad av 
mänsklig exploatering eller påverkan.  
 

Rödlistade arter och 

Rödlistan 

I den så kallade rödlistan bedöms och utvärderas arters risk för utdöende. I Sverige tas 
rödlistan fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten. 
 

Strategisk plan Kommunens strategier för att nå politiskt uppsatta mål. 
 

Översiktsplan Kommunens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 
  

134



 

25 
 

 
Långfärdsskridskor är en populär vinteraktivitet i kommunen. Foto: Anders Nöremark 
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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 

Samrådsredogörelse för natur- och friluftsplan 

Inkomna remissvar för kommunens natur- och friluftsplan 

Under hösten 2019 delgavs natur- och friluftsrådet att inkomma med synpunkter angående ett 
förslag på en kommunal natur- och friluftsplan. Synpunkter har inkommit från fyra 
organisationer/föreningar, se nedan.  

Synpunkter på granskningshandlingen 

1 Lantbrukarnas riksförbund LRF 

Synpunkter framförda på möte för natur- och friluftsrådet 

Kommentar 

Positivt att ta det tas fram en plan och att kommunen 
tänker brett. 

Noteras. 

Handlingsplaner för grönblå infrastruktur särskilt 
intressant. LRF och andra markägare måste vara med när 
en sådan plan tas fram.   

Noteras.  

Invasiva arter behöver vi börja jobba med. Detta arbete 
kan inte kommunen vänta med. Informera om invasiva 
arter är viktigt.  

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 18 G.  

Undrar om ridleder och fiske finns med. Om inte bör det 
lyftas tydligare. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 11 E 
som även har förtydligats. 

 

2 Torstorps IF 

Synpunkter framförda skriftligen till kommunen 

Kommentar 

På uppdrag av styrelsen för Torstorps IF ber jag att få 
lämna följande synpunkter på förslaget till natur- och 
friluftsplan för Finspångs kommun (kan dock inte längre 
hitta förslaget på kommunens hemsida):  

Torstorps IF ser mycket positivt på att friluftsvärdena 
värderas och klassificeras och att kommunens första natur- 
och friluftsplan tas fram. Torstorps IF kommer efter bästa 
förmåga att bidra till att friluftsvärdena fortsätter att 
utvecklas. I många fall lyfter friluftsvärden och 
naturvärden varandra, men i vissa fall står de olika 
värdena i konflikt med varandra. Torstorps IF vill här 
framföra att det är viktigt att inte alltid naturvärdena av 
hävd(?) får den högsta prioriteringen. I friluftsområden 
som klassas som mycket viktiga eller viktiga kan det 
ibland finnas behov av att friluftsvärdena får högsta 
prioritet så att en utveckling av dessa värden möjliggörs. 
Ett rikt friluftsliv där många människor vistas ute i naturen 
och på våra anläggningar bidrar sannolikt till en ökad 
förståelse för att också naturvärdena behöver bevaras och 
utvecklas. 

Noteras. 
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3 Friluftsfrämjandet 

Synpunkter framförda på möte för natur- och 
friluftsrådet samt skriftligen till kommunen 

Kommentar 

Vill se än mer fokus på skyldigheter med 
allemansrätten. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 28 M 
som även har förtydligats. 

Tillgänglighet för olika grupper är viktigt, med 
möjlighet till parkering. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 7 D och 
8 D. Åtgärd 7 har även förtydligats. 

Lyfta vikten att få ut barn i naturen, naturnära områden 
osv.   

Noteras, detta behandlas i planen under strategi N och 
åtgärd 30 N och till viss del i 31 N. 

Kunskap om naturisar, skridskoåkning bör lyftas i 
planen. 

Noteras, detta behandlas översiktligt i planen under 
åtgärd 28 M.  

Skulle gärna se att kommunen arbetade mer med 
marknadsföring av natur- och friluftsaktiviteter, 
områden och möjligheter.   

Noteras, olika sätt för att nå ut med information om 
natur- och friluftslivet kommer att behandlas i planen 
under åtgärd 29 M. 

Länk till folkhälsoaspekten skulle kunna lyftas tydligare 
– bl a fysisk aktivitet på recept. 

Noteras, folkhälsoaspekten har behandlats generellt 
under flera avsnitt i planen. Bland annat under mål 1 
och 3 och strategi M. 

Vandringsleder: Finspångs kommun har på ett 
föredömligt sätt utnyttjat det arbete som länsstyrelsen 
gjort med att inventera och inrätta naturreservat och 
hänvisar ofta till dessa. Det finns 20 naturreservat i 
kommunen. Av dessa förvaltas ett av kommunen. 
Resterandeförvaltas av länsstyrelsen. Reservaten är små 
och saknar i vårt närområde, med några få undantag, 
leder och parkeringsplatser. 

Dokumentationen av ett naturreservat är begränsad till 
det området och visar inte hur man tar sig in och ur 
området på mindre stigar och vägar. Naturreservaten 
ligger alltså som många små öar och det finns inga leder 
som sammanbinder flera naturreservat. Det är därför 
svårt att utnyttja naturreservatet förvandring som bör 
vara ca. 7-8 km för att fylla en dag. 

Naturreservaten skulle kunna vara bra utgångspunkter, 
med sina parkeringsplatser, rastplatser, anslagstavlor 
och lättillgänglig digital information, men ofta finns det 
i bästa fall bara en kort märkt led på några km som 
strikt håller sig inom naturreservatets gränser. Det är för 
lite att locka med för att få ut ens de mer 
naturintresserade. Det behövs mer utmaning/äventyr för 
att locka dagens aktiva. 

Vi föreslår därför att man med utgångspunkt från några 
naturreservat gör överenskommelser med angränsande 
markägare om att utöka lederna till en sträcka som tar 
minst 2 timmar att avverka. 

Lämpliga för detta är naturreservaten; 

- Ängenäs/Ysundamarken 

- Strussjöskogen/Stora Hjälmmossen 

Noteras, att utveckla friluftsmöjligheterna genom bland 
annat leder behandlas i planen under åtgärderna 8 D 
och 11 E.  
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Vi föreslår vidare att man inom kommunen arbetar för 
att göra några naturområden runt Finspång mer 
lättillgängliga. Ofta saknas möjlighet till parkering. 
Speciellt vintertid när snövallar täcker vägrenarna. Med 
enkla åtgärder skulle man kunna göra t.ex: 

- Stora Mossen mellan Igelfors och Grytgöl tillgänglig 
sommar och vinter. 

Den liknar Kärnskogsmossens naturreservat som ligger 
5km norr om Annsjön och är en utmärkt plats för 
vandring och fågelskådning men Stor Mossen väster om 
Igelfors är mer lättillgänglig för finspångare. 

Att använda kommunens information om 
naturreservaten är svårt eftersom kartinformation (ofta 
Googel map ) inte fungerar tillfredsställande. Bättre är 
då att gå till Länsstyrelsens hemsida där kartorna är 
bättre, mer detaljerade och bättre funktionalitet. Där är 
man inte heller strikt bunden till kommungränsen utan 
kan se vad som finns alldeles utanför kommungränsen 
vilket förbättrar möjligheten att lägga upp en bra 
innehållsrik utflykt. 

Noteras. 

När kommunen för två år sedan hade en person inne för 
att inventera leder inom kommunen föreslog vi att fler 
ledder skulle skapas och vi redovisade några lämpliga 
leder som borde in i kommunens material. Av detta syns 
inget. Endast Östgötaleden redovisas och värdet av det 
är tveksamt eftersom behovet för oss boende i 
kommunen är leder på 7-15km i en rundbana. Med 
digitala karta i mobilen behövs inte någon uppmärkning 
av leden i naturen och det är då en enkel sak att skapa 
en led som inte sätter något märke i naturen som 
markägaren kan oroa sig för. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärderna 11 
E.  

Med digitala kartor och leder skulle många fina 
områden runt Finspång göras tillgängliga för besökare. 
Kommunens insats skulle då vara att lägga upp den 
digitala informationen och att anlägga p-platser. 
Formatet skulle kunna vara den app "Naturkartan" som 
t.ex Norrköping och Motala använder. 

På ”Finspångs naturkarta” Skulle man kunna markerade 
sevärdheter (motionsrundor för vandring, skidor, 
skridskor, cykling, kanot, löpning, klättring, 
plockning….), naturfenomen, utsikter, bad, urskog, 
bäckar växtplatser….) i kommunens natur motion och 
friluftsapp med rekommenderade 
vägar/stigar/sträckningar skulle säkert fungera och 
popularisera våra omgivningar och öka hälsa och trivsel 
för finspångarna. 

Noteras, olika sätt för att nå ut med information om 
natur- och friluftslivet kommer att behandlas i planen 
under åtgärd 29 M. Detta kan till exempelvis gälla 
digitala lösningar. 
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Miljöbalken anger följande skäl till att bilda 
naturreservat: 

• bevara biologisk mångfald 

• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

• tillgodose behov av områden för friluftslivet 

• skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 

• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. 

Naturreservaten inom Finspång kommun är både få och 
allt för små för att kunna utnyttjas av friluftslivet. Att 
göra fina naturmiljöer tillgängliga för fler ökar 
allmänhetens intresse att med skattemedel skydda dessa 
miljöer. 

Vi tvingas allt för ofta åka långt för att fylla en dag med 
vandring. Vi skulle därför önska att kommunen verkar 
för att fler och framför allt större naturreservat 

Noteras, detta behandlas i planen under strategi A och 
åtgärd 1 A, 2 A och 3 A.  

Tillgång till grönområde för skolor m.m.  

Vid planerande av nya förskolor och skolor liksom vid 
förtätning av bebyggelse behöver hänsyn tas till behovet 
av natur i nära anslutning till utnyttjande av 
markområdet. En närhet till natur skapar förutsättningar 
för utomhuspedagogik med upplevelsebaserat lärande 
där barn har möjlighet att upptäcka, leka, uppleva med 
alla sinnen och hela kroppen. 

Att praktiskt få uppleva stimulerar nyfikenheten, 
självkänslan och ger kunskap och förståelse. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärderna 30 
N och till viss del 31 N. Dessutom berörs detta generellt 
i planprocessen, se strategi B och C. 

Liknande hänsyn bör tas vid planerande av nya 
bostadsområden där lämpliga ”gröna korridorer”, 
natur/rekreation/friluftsområde bör vara en 
utgångspunkt i planeringsstadiet för att ta tillvara de 
unika möjligheter vi har på nära håll. I tillgängliga 
undersökningar som gjorts konstateras att “i nära 
anslutning” innebär att dessa bör ligga inom ca 300 
meter för att möjligheten naturligt skall utnyttjas. 

Noteras, detta behandlas generellt i planen under 
strategi B och C för planprocessen samt i åtgärderna 5 
B och 25.  

 

4 Naturskyddsföreningen 

Synpunkter framförda på möte för natur- och 
friluftsrådet samt skriftligen till kommunen 

Kommentar 

Vill gärna se att kommunen jobbar mer proaktiv med 
inköp av mark och överenskommelser med markägare 
där mark inte kan köpas in. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 1 A. 

Vi har inte sett direktiven vilket gör att våra synpunkter 
felaktigt kan drabba Marika och Jane som vi lärt känna 
som ambitiösa och hängivna förkämpar för miljön. 

Vid läsning av dokumentet får vi känslan av att 
direktivet i första hand har varit att det skall produceras 

Noteras.  
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ett säljande dokument men där konsekvenserna inte får 
drabba kommunens budget. 

Många vackra ord och bilder, men få robusta 
åtgärdsförslag. 

Sid 2 

MÅL1 kommer på sidan 12 inte 11 

Noterat och åtgärdat. 

Sid 3:  

Visionen om ”hållbar ekologisk utveckling” borde stå 
före visionen om ”aktiv fritid”. 

Visionen för Finspångs natur och friluftsliv tycker vi 
inte är tillräckligt tydlig som den är formulerad. ”Aktiv 
fritid” kan vara så mycket annat än kopplat till natur och 
friluftsliv. 

Generellt är visionen inte tillräckligt tydligt och det 
finns få robusta åtgärdsförslag. De står dock bakom de 
fyra målen men vill se tydligare länk till nationella 
dokument. 

Ett förtydligande har gjorts i planen om att dessa är 
fokusområden som har tagits fram för att nå 
näringslivets tillväxtmål som kommunen har ställt sig 
bakom (se strategiska planen för Finspångs kommun).   

”Rika natur- och friluftsupplevelser” bör vara 
underordnat. ”Ökad biologisk mångfald” och 
”Sammanhängande grönblå infrastruktur” d.v.s. 
människans konsumtion av t.ex. friluftsliv måste vara 
underordnat förutsättningen för detta friluftsliv 
nämligen en livskraftig och mångfacetterad natur. 

Målen i planen har ingen inbördesordning.  

Naturskyddsföreningen stöder planens 4 mål. Målen 
ligger helt i linje med Naturskyddsföreningens 
intentioner. 

Noteras. 

Sid 5: 

2a stycket: Mening 2 skall lyftas och vara mening 1. Se 
ovan. 

Noterat och åtgärdat.  

Ordet natur bör definieras, i enkäten känns det som om 
morgonpromenaden på gångstråk i tätorten räknas som 
vistelse i naturen. Vi saknar dessutom en definition på 
ordet friluftsområde. 

Vill gärna att begreppen natur och grönområde 
definieras och används tydligare genom planen och att 
det finns större fokus på det gröna. 

Dessa begrepp har numera definierats under ordlistan i 
planen. 

Vi anser förstås att det är synnerligen väsentligt att så 
många som möjligt vistas i naturen för det är enbart på 
så sätt som naturvärden får politisk kraft och 
engagemang. 

Noteras. 

§1.2 Sista meningen; Vi tolkar detta som att kommunen 
skall köpa mark för rekreation runt nya 
bostadsområden. Om detta är fallet kan det knappast 
kallas naturvård och det är mer tveksamt om det är 
friluftsliv, speciellt som undervegetationen tas bort för 
att säkra tryggheten för bland annat kvinnor. 

Noteras.  

Sid 8: 

§2.2 Länk till nationella och regionala miljömål saknas. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  
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§2.3 pkt 2 bör för tydlighet ändras till ”Starkt 
engagemang för och samverkan med friluftslivet”. 

Så som texten är formulerad i planen är syftet att 
samverka med fler än endast friluftsorganisationerna, 
därav skrivningen.  

Sid 9: 

§2.4 Tidigare talades det om grönblå infrastruktur. Vart 
tog det blå vägen? 

Länsstyrelsen använder grön infrastruktur-begreppet 
både för mark och vatten. 

Länkar till var man finner kartorna och handlingsplanen 
saknas. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  

§2.5.2 Ekologisk utveckling skall prioriteras före 
besöksmål enligt argument ovan. 

Fokusområdena har ingen inbördes prioritering.  

§2.5.3 Står inte förtätning i motsats till §2.3 pkt 5 
Attraktiv tätortsnära natur? 

Noteras, detta behandlas generellt i planen under 
strategi B och C för planprocessen. 

Sid 10 

§3.1 Länk saknas till objektskatalogen. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  

§3.3 Det är önskvärt att referenser sker med hjälp av 
specifik webbplats och inte bara till kommunens 
hemsida. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  

Sid 12 

Här saknar vi något om hur resultatet av insatser och 
brist på insatser skall följas upp, tex nyttjandet av 
skolskogar. 

Noteras, uppföljningen görs på tjänstemannanivå. 

Sid 13 

Vi föreslår fler rundslingor för vandring/promenad som 
inte behöver ligga i naturreservaten. De kan vara 
markerade eller bara beskrivna som lämpliga 
utflyktsförslag. 

Vi önskar fortsatt satsning på kanot-, vandrings- och 
cykelleder. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 11 E 
som även har förtydligats.  

Det behövs fler idéer om hur kommunen skall få ut 
befolkningsgrupper som idag inte nyttjar möjligheten 
till friluftsliv. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 7 D och 
28 M. 

Sid 16 

Här saknas en kategori där kommunen köper för miljön 
och natur extra värdefull mark där samförstånd inte kan 
nås med nuvarande ägare, t.ex. Ölstadsjön. Tillägg 
kategori I:  

Sid 17 

Åtgärdspunkter för kategori I enligt ovan. 

Noteras men kan ej beaktas i planen.  

Det saknas en strategi för hur konflikter mellan 
biologisk mångfald och friluftsliv skall hanteras. 

Noteras, detta kommer att ingå i planen under åtgärd 
4B som även har förtydligats.  

Sid 20 

Grönblå infrastruktur borde delas upp i: 1/ 
Ekosystemtjänster som vi ser som en exploatering 
såsom skogs- och åkerbruk och mountainbikebanor 
m.fl. samt 2/ Miljö och naturvårdande insatser såsom 

Att kategorisera ekosystemtjänster enligt modellen med 
fyra kategorier är en vedertagen metod som bland 
annat Naturvårdsverket använder sig av.  
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borttagande av vandringshinder för fisk och andra djur. 
Annars är det risk att de senare prioriteras bort 

Saknas inte en rubrik överst i högerspalten? Detta har justerats. 

Sid 21 

Mycket handlar om skog och träd, vi vill ha mycket mer 
om vattnen. 

Noteras, arbetet med vatten behandlas främst under mål 
3 och dess strategier och åtgärder.  

Det globala målet om rent vatten känns nedprioriterat 
t.ex. saknas Strategi för hantering av sjön Skutens 
förgiftade botten. 

Detta hanteras ej i natur- och friluftsplanen. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.  

I. Finns det inte skapade barriärer på landsbygden? Noterat och kompletterat. 

Kommunen bör samråda med andra kommuner som har 
delar av avvattningsområdena för Motala ström och 
Nyköpingsån. En diskussion bör tas med 
vattendomstolen. Allt för att återskapa vandringsvägar 
för t.ex. lax och ål i våra vattendrag. 

Finspångs kommun samverkar med andra kommuner 
kring denna fråga genom att bland annat samordna 
Finspångsåarnas vattenråd. 

Sid 22 

Lägg till under punkt M ”informera om möjligheterna 
till och hoten mot….” 

Noterat men ej beaktat i planen.  

Sid 23 

Vi tycker åtgärden att satsa mer på skolskogar är bra 
exempel på att få barnen ut i naturen. Vi tycker det är 
ytterst viktigt att få barn och unga att intressera sig för 
och skaffa kunskap om naturen. Gärna under lekfulla 
former. 

Noteras, detta behandlas under åtgärd 30 N.  

Hur är samarbetet med föreningar tänkt? Kommunen har flera etablerade sätt att samverka med 
föreningar, bland annat genom natur- och friluftsrådet. 
Formerna för samverkan kommer att fortsätta 
utvecklas.   

Naturskyddsföreningen hjälper gärna till med vår 
sakkunskap, erfarenhet och lokalkännedom m.m. 

Noteras, kommunen ser positivt på att samverka kring 
lämpliga frågor. 

Xx(M) Fortsätt och intensifiera kampanjen ”Håll 
Finspång rent”! 

Noteras, frågan behandlas i kommunens avfallsplan 
under rubriken nedskräpning.  

 

Sammanfattning och revideringar 

Yttranden från fyra olika sakägare inkom under remisstiden. Med anledning av framförda 
synpunkter har en del revideringar av natur- och friluftsplanen gjorts. 

Ändringarna rör främst en del förtydliganden av de åtgärder som listas under de olika målen och 
strategierna. En del av de synpunkter som har inkommit berör natur- och friluftsfrågor på en mer 
detaljerad nivå än vad som har beskrivits i planen men en stor del av dessa frågor kommer att 
ingå som delar i mer generellt beskrivna åtgärder.  
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Kommunstyrelsen 

Avskaffande av e-forum 

Bakgrund 

I samband med gruppledarträff har diskussion kring e-forum förts. Deltagarna 

konstaterade att det finns bättre forum att hantera politiska frågor i än e-forum. 

När det gäller e-forum tog kommunfullmäktige ett beslut, 2002-03-14 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning inklusive 

kostnadsberäkning, som grundar sig på demokratiutskottets intentioner för e-

demokratimodell.  

E-forum infördes år 2002 efter beredning och förslag av demokratiutskottet.

Syftet var att använda de möjligheter som då utvecklats med allmänhetens

tillgång till internet och kommunens webbplats för politisk dialog. Utifrån

kommunfullmäktiges beslut infördes e-forum där allmänheten kan ställa frågor

till företrädare för de politiska partierna.

Tillämpning av e-forum och nya forum 

De senaste åren har det varit få frågor som inkommit via e-forum. Under 2019 

har två frågor besvarats och hittills under 2020 finns frågor i forumet. Många av 

de frågor som inkommit har inte handlat om politiska frågeställningar utan är 

riktade till verksamheten. Dessa frågor hanteras istället av förvaltningen och om 

det är synpunkter eller klagomål som inkommer hanteras de i enlighet med 

kommunens rutin för synpunkter och klagomål. Information om detta finns på 

kommunens webbplats och det pågår ständiga förbättringar för att utveckla 

tydlighet och tillgänglighet till informationen.  

Idag finns nya möjligheter till demokratiska former. Nya lösningar finns att 

hantera frågor vilket också medfört att alla partier inte är lika aktiva via e-forum. 

Många frågor hanteras via e-post eller via sociala medier. Många frågor hänvisas 

också vidare till en tjänsteperson. Då nya forum och möjligheter finns när det 

gäller demokratiska former och dessa används i större omfattning, föreslås 

kommunfullmäktige besluta att avsluta e-forum. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta e-forum.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 127   Dnr: KS.2019.1237 

 

Avskaffande av e-forum 

Sammanfattning 

I samband med gruppledarträff har diskussion kring e-forum förts. Deltagarna 

konstaterade att det finns bättre forum att hantera politiska frågor i än e-forum.  

När det gäller e-forum tog kommunfullmäktige ett beslut, 2002-03-14 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning inklusive 

kostnadsberäkning, som grundar sig på demokratiutskottets intentioner för e-

demokratimodell.  

E-forum infördes år 2002 efter beredning och förslag av demokratiutskottet. 

Syftet var att använda de möjligheter som då utvecklats med allmänhetens 

tillgång till internet och kommunens webbplats för politisk dialog. Utifrån 

kommunfullmäktiges beslut infördes e-forum där allmänheten kan ställa frågor 

till företrädare för de politiska partierna.  

Tillämpning av e-forum och nya forum 

De senaste åren har det varit få frågor som inkommit via e-forum. Under 2019 

har två frågor besvarats och hittills under 2020 finns frågor i forumet. Många av 

de frågor som inkommit har inte handlat om politiska frågeställningar utan är 

riktade till verksamheten. Dessa frågor hanteras istället av förvaltningen och om 

det är synpunkter eller klagomål som inkommer hanteras de i enlighet med 

kommunens rutin för synpunkter och klagomål. Information om detta finns på 

kommunens webbplats och det pågår ständiga förbättringar för att utveckla 

tydlighet och tillgänglighet till informationen.  

Idag finns nya möjligheter till demokratiska former. Nya lösningar finns att 

hantera frågor vilket också medfört att alla partier inte är lika aktiva via e-forum. 

Många frågor hanteras via e-post eller via sociala medier. Många frågor hänvisas 

också vidare till en tjänsteperson. Då nya forum och möjligheter finns när det 

gäller demokratiska former och dessa används i större omfattning, föreslås 

kommunfullmäktige besluta att avsluta e-forum. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att avsluta e-forum 

 

- - - - - 
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FINSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
Demokratiutskottet 2002-02-05 2 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
§ 1 
 
Förslag till E-demokrati i Finspångs kommun 

E-demokrati står för användning av informationsteknik i demokra-
tiska processer. Metoden skall underlätta, bredda och fördjupa det 
demokratiska deltagandet. Kommunikationen förutsätter således att 
deltagarna har tillgång till datorer och Internet. 

Det finns idag ett stort intresse för Webb-teknik som gör det möjligt 
att ha omröstningar på hemsidan samt system för politisk dialog. Me-
toden har prövats ett tag i ett antal kommuner och erfarenheterna är 
bara positiva. 

För politikerna skapas möjligheter att 

• nå direkt till hemmen med sitt politiska budskap (utan omvägen 
över dagstidningar, annonser eller broschyrer) 

• presentera bakgrund och motiv till kommande förslag till beslut 

• föra en allmänpolitisk debatt om t ex vilken politik som bör föras 
eller vilken utveckling som bör eftersträvas. 

För medborgarna öppnas möjligheter att 

• föra politiska samtal på vilken hemsida som helst 

• föra fram sina politiska frågor även om partierna inte tagit upp 
dem 

• presentera sina egna förslag till lösningar på egna och politikernas 
förslag 

• begära ändring av befintliga politiska beslut vare sig frågorna 
handläggs av nämnd, styrelse eller tjänsteman på delegation. 

Kommundemokratikommitténs bedömning är att den moderna in-
formationstekniken kan spela en viktig roll för utvecklingen av den 
kommunala demokratin. För de förtroendevalda är tekniken värdefull 
främst när det gäller att ha en dialog med medborgarna, hämta in kun-
skaper och förbereda sammanträden. Det är viktigt att de förtroende-
valda deltar aktivt i de försök och experiment som framdeles kommer 
att genomföras för att utveckla den moderna informationstekniken i 
demokratins tjänst.  Forts 
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FINSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
Demokratiutskottet 2002-02-05 3 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts på § 1 (Förslag till E-demokrati i Finspångs kommun) 

Kommundemokratikommitténs uppfattning om e-demokrati 

Internet går att använda för att stämma av opinionen i en viss fråga 
och skapa underlag för beslut. Bara man är medveten om de begräns-
ningar en opinionsundersökning via internet har när det gäller repre-
sentativitet kan det vara ett komplement till mer traditionella metoder. 

Förslag till e-demokratimodell i Finspång 

Utskottet har valt att rikta in sig på en e-demokratimodell som startar 
lite mer försiktigt liknande den som tillämpas i Mjölby kommun, och 
som finns att ta del av på Mjölby kommuns hemsida. 

E-demokratimodellen går ut på att medborgarna ges möjlighet att 
ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande, utsedda politiker i 
fullmäktige och vissa chefstjänstemän. Politikerna presenteras med 
bild, namn och vilket parti de representerar. Tjänstemännen presente-
ras med bild, namn, tjänstetitel och förvaltning.  

Modellen förutsätter att frågemottagande politiker och tjänsteman be-
svarar frågorna inom en viss tidsrymd. Svaren läggs senare tillsam-
mans med frågan ut på hemsidan. 

Frågorna och svaren grupperas efter ämne och sparas på hemsidan ett 
antal månader. Modellen förutsätter en speciell serverprogramvara och 
medför en viss kostnad. Frågeställaren behöver endast tillgång till In-
ternet. 

Administrerandet av frågor och svar sköts av en webbredaktör, som 
har att sortera bort oegentligheter. Detta arbete kräver sin tid, och det 
är sannolikt så att tiden för hemsidans administration, tillsammans 
med denna funktions skötsel, måste utökas. 

Utskottet föreslår kommunfullmäktige  

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning som grun-
dar sig på utskottets intentioner för e-demokratimodell,  

  Forts 
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FINSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
Demokratiutskottet 2002-02-05 4 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts på § 1 (Förslag till E-demokrati i Finspångs kommun) 

att varje parti med representation i fullmäktige utser den eller de som 
skall vara besvarare av medborgarnas frågor, 

att kommundirektören och samtliga förvaltningschefer ingår i den frå-
gemottagande kretsen, 

att utbildning av frågemottagarna genomförs i datoranvändning och i 
den speciella fråga/svarsrelation som byggs upp mot medborgarna, 

att pröva möjligheten till opinionsundersökningar på kommunens 
hemsida, 

att undersöka möjligheten att koppla protokollen från kommunstyrel-
sen till fullmäktiges dagordning på kommunens hemsida, 

att verka för att alla förtroendevalda får en personlig e-postadress och 
att de utbildas i att hantera den, 

att utbilda de förtroendevalda i hur man söker samhällsinformation på 
internet, 

att utveckla ärendehanteringsfunktionen så att alla kallelser och vissa 
handlingar på sikt kan överföras via e-post eller intranät till de förtro-
endevalda. 

- - - - - 
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Petra Käll Antonsen 

2019-11-19  1 (2) 

Dnr KS.2019.0428 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och 
utveckling av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg 
och social omsorg 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-22, § 62 att ge omsorgsberedningen 

uppdrag om kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd inom 

äldreomsorg och social omsorg. 

Kartläggning av befintligt anhörigstöd har skett genom enkätundersökningar, 

medborgardialog och samtalsintervju. En omvärldsbevakning kring anhörigstöd 

har även gjorts i närliggande kommuner. 

Utifrån kartläggningens resultat har omsorgsberedningen kommit fram till 

följande utvecklingsområden; 

 Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social

omsorg. Detta skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare

anhörigsamordnare med relevant kompetens. Det ska genom ett

gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och tillgängligt för anhöriga att

få hjälp, stöd och vägledning.

 Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver

förbättras. Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete

behöver ske så att den når ut till berörda i så tidigt skede som möjligt

 En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare

behöver tas fram

 Möjligheter till samverkan med Norrköpings Anhörig- och

kunskapscenter bör ses över

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Sektorerna ser inte att förslagen skulle innebära några juridiska konsekvenser. 

Bestämmelse om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) och 

omsorgsberedningens förslag går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter. 
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Petra Käll Antonsen 

2019-11-19  2 (2)  

Dnr KS.2019.0428  

  

 

 

Den ambitionshöjning som föreslås av omsorgsberedningen genererar dock 

ökade kostnader för verksamheterna. Att utöka anhörigstödet med ytterligare en 

anhörigsamordnare, 100% tjänstgöring, skulle generera en ökad kostnad om ca 

600 000 kr på årsbasis. 

 

Övriga utvecklingsområden bedöms kunna verkställas genom förändrade 

arbetssätt inom sektorerna. 

 

Omsorgsberedningens förslag är detaljerade och preciserade i både vilka 

ambitioner som ska uppnås samt hur de skall utföras. Sektorerna ser med fördel 

att verksamheterna själva få arbeta med verkställighet om hur de 

ambitionshöjande insatserna ska utföras.  

 

 

 

Förslag till beslut 

Sektor vård och omsorg och sektor social omsorg föreslår kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

2. Att sektorerna får i uppdrag att utveckla hur ambitionshöjningen ska 

verkställas.  

3. Att sektorerna tilldelas medel i budget med 600 000 kr för utveckling av 

anhörigstödet.  

4. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 

förklaras avslutat. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 128   Dnr: KS.2019.0428 

 

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och utveckling 
av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-22, § 62 att ge omsorgsberedningen 

uppdrag om kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd inom 

äldreomsorg och social omsorg. 

 

Kartläggning av befintligt anhörigstöd har skett genom enkätundersökningar, 

medborgardialog och samtalsintervju. En omvärldsbevakning kring anhörigstöd 

har även gjorts i närliggande kommuner. 

 

Utifrån kartläggningens resultat har omsorgsberedningen kommit fram till 

följande utvecklingsområden; 

 

 Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social 

omsorg. Detta skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare 

anhörigsamordnare med relevant kompetens. Det ska genom ett 

gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och tillgängligt för anhöriga att 

få hjälp, stöd och vägledning. 

 Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver 

förbättras. Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete 

behöver ske så att den når ut till berörda i så tidigt skede som möjligt 

 En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare 

behöver tas fram  

 Möjligheter till samverkan med Norrköpings Anhörig- och 

kunskapscenter bör ses över  

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Sektorerna ser inte att förslagen skulle innebära några juridiska konsekvenser. 

Bestämmelse om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) och 

omsorgsberedningens förslag går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter. 

Den ambitionshöjning som föreslås av omsorgsberedningen genererar dock 

ökade kostnader för verksamheterna. Att utöka anhörigstödet med ytterligare en 

anhörigsamordnare, 100% tjänstgöring, skulle generera en ökad kostnad om ca 

600 000 kr på årsbasis. 

 

Övriga utvecklingsområden bedöms kunna verkställas genom förändrade 

arbetssätt inom sektorerna. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Omsorgsberedningens förslag är detaljerade och preciserade i både vilka 

ambitioner som ska uppnås samt hur de skall utföras. Sektorerna ser med fördel 

att verksamheterna själva få arbeta med verkställighet om hur de 

ambitionshöjande insatserna ska utföras.  

 

Omsorgsberedningens förslag till beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige: 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

2. Att sektorerna får i uppdrag att utveckla hur ambitionshöjningen ska 

verkställas.  

3. Att sektorerna tilldelas medel i budget med 600 000 kr för utveckling av 

anhörigstödet.  

4. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 

förklaras avslutat. 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar, utifrån att kommunstyrelsen i första hand har att titta 

på de ekonomiska och juridiska konsekvenserna av beredningens förslag, att 

kommunstyrelsen föreslår följande rörande utvecklingsförslagen:  

Att första punkten, som handlar om att utöka befintligt anhörigcenter avslås. 

Kommunstyrelsen anser inte att det i rådande tid finns ekonomiska 

förutsättningar för någon utökad verksamhet eller ambitionshöjning. Vidare 

anser kommunstyrelsen inte att det är politikens roll, vare sig i 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen att fatta beslut om enskilda tjänsters 

uppdragsbeskrivningar, så därför föreslås att även punkt 3 avslås. När det gäller 

de två övriga punkterna så anser kommunstyrelsen att de är lite snäva i sin 

utformning. Punkt två om information tycker kommunstyrelsen ska lyda 

”Säkerställa att det finns relevant information om anhörigstöd i kommunens 

olika kommunikationskanaler”. När det gäller fjärde punkten om samverkan så 

ser kommunstyrelsen gärna att den lämnas mer öppet för vem man kan samverka 

med, dvs att ”samverkan med andra anhörigverksamheter bör ses över”.  

Ulrika Jeansson (S) yrkar, med hänvisning till ovan, att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

utifrån kommunstyrelsens förslag 

2. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 

förklaras avslutat 

 

Kai Hallgren (SD) yrkar på förvaltningens förslag med en till att-sats lydandes 

”att mäta och följa uppdragets utveckling så förväntningarna uppnås”. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 8 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Ulrikas förslag och 

beredningens förslag med Kai Hallgrens (SD) tillägg av att-sats, och ställer dem 

mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

utifrån kommunstyrelsens förslag 

 

2. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 

förklaras avslutat 

 

 

Reservation 

Kai Hallgren och Torgny Maurer (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande. 

- - - - - 
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A N H Ö R I G S T Ö D  

2 

Sammanfattning 

I Socialtjänstlagen regleras sedan juli 2009 anhörigstödet i 5 kap. 10 §. Som stöd för 
tillämpning av lagen har Socialstyrelsen publicerat en publikation som vägledning till 
kommunerna i det arbetet. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som bygger på 10 
specificerade insatser. Av dessa 10 insatser finns två som är direkt kopplade till anhörigstöd. 
Dessa är avlösarservice och korttidsvistelse.  

Befintligt anhörigstöd i Finspångs kommun finns främst inom äldreomsorgen. Där finns ett 
anhörigcenter som är en öppen verksamhet. Därutöver erbjuds anhörigstöd genom 
behandlingsteamet och familjeteamets verksamheter. Stöd till anhöriga sker också genom 
biståndsbedömda insatser, så som avgiftsfri avlösning. Det finns också en aktiv 
anhörigförening som drivs av volontärer.  

Omsorgsberedningens uppdrag var att kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg 
och LSS. Syfte och mål med kartläggningen var att den ska visa på vilka behov som finns av 
stöd och om det bör förändras.  
 
Metoder som använts för beredningens uppdrag var enkäter, omvärldsbevakning, 
fokusgrupper och samtalsintervju.  
 
I resultatet framkommer att stödet till anhöriga som har närstående inom sektor social omsorg 
inte är lika bra utbyggt som när det gäller anhöriga med närstående inom sektor Vård och 
omsorg.  
 
I andra närliggande kommuner har man inte begränsat sitt anhörigcenter till specifik målgrupp 
utan erbjuder stöd till alla som hjälper och stödjer någon i sin närhet som drabbats av en 
långvarig sjukdom, har en funktionsnedsättning eller som på grund av ålder behöver omsorg, 
hjälp och stöd. Här finns också tydliga uppdrag för verksamheterna.   
 
I enkätsvaren kan utläsas att nästan hälften av medarbetarna inte vet vart de ska hänvisa 
anhöriga som efterfrågar stöd. Det stöd till anhöriga som medarbetare skulle vilja se mer av är 
främst information. Även anhöriga efterfrågar mer information men också mer individuellt 
stöd.  
 
De huvudsakliga utvecklingsområden beredningen identifierat är att utöka befintligt 
anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social omsorg samt att det ska vara enkelt 
för anhöriga att få hjälp och stöd. Informationen om det anhörigstöd som finns behöver 
förbättras och nya vägar behöver etableras för att sprida den.  
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A N H Ö R I G S T Ö D  

3 

Begreppsförklaring 

I nedanstående översikt finns en förklaring till de begrepp som förekommer i rapporten. 

 

Bakgrund 

Socialtjänstlagen  

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

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

Begrepp Förklaring 

SoL Vedertagen förkortning till  

Socialtjänstlag (2001:453) 

LSS Vedertagen förkortning till 

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

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

Anhörig En person som vårdar eller stödjer en 
närstående. 

Anhörigkonsulent/Anhörigsamordnare/ 
Anhörigombud 

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

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

• På förvaltningsnivå handlar ansvaret om att följa gällande lagar samt avsätta 
tillräckliga resurser 

• Chefer och ledare har ansvar för utveckling av formen för stödet men också för 
uppföljning och samverkan  

• Alla som möter en anhörig i sitt dagliga arbete ansvarar för att uppmärksamma dem, 
se deras behov och att ge stöd  

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

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

Det finns en anhörigförening i Finspång. Föreningen som är ideell arbetar med 
gemenskapsfrämjande insatser till alla anhöriga med närstående i alla åldrar och med alla 
funktionshinder. Den nuvarande anhörigföreningen har funnits i cirka 3 år och har cirka 80 
medlemmar.  
 
Varannan onsdag anordnar föreningen caféträff i anhörigcentrets lokaler. För övrigt finns det 
ingen koppling mellan anhörigföreningen och det anhörigstöd som kommunen ansvarar för. 
Många fortsätter att vara med i föreningen även sedan den närstående har gått bort. 
Som andra föreningar får den söka föreningsbidrag från Finspångs kommun. 

Uppdraget 

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

Metod 

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

Enkäter har skickats ut till medarbetare inom kommunens äldreomsorg och LSS 
boendeenheter och personlig assistans. Totalt har 171 medarbetare svarat på enkäten. Enkäter 
har även skickats ut till anhöriga inom LSS boendeenheter och personlig assistans samt delats 
ut vid kommunens anhörigcenter. Totalt har 69 anhöriga svarat på enkäten. 
 
Enkäterna innehåller följande frågeställningar; 
 
Enkät till medarbetare 

1) Inom vilket verksamhetsområde arbetar du? 
2) Vet du vart du ska hänvisa anhöriga som efterfrågar anhörigstöd? 
3) Vilket stöd till anhöriga skulle du vilja se mer av? 
- Indirekt stöd 
- Generella serviceinsatser 
- Samtal med anhöriga 
- Information 
- Annat 
4) Har du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd? 

 

Enkät till anhöriga 

1) Inom vilket område får din närstående stöd? 
2) Vet du vart du ska vända dig för att få stöd som anhörig? 
3) Vilket stöd skulle du som anhörig vilja se mer av? 
- Indirekt stöd 
- Generella serviceinsatser 
- Samtal med anhöriga 
- Information 
- Annat 
4) Har du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd? 

 
Omvärldsbevakning 

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

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

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

Resultat 

Samtal med anhörigsamordnare 

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

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

Ett studiebesök genomfördes på Anhörig- och kunskapscenter i Norrköping. De har totalt 10 
personer anställda med olika kompetens och bakgrund som erbjuder olika former av 
anhörigstöd, såsom samtalsgrupper, individuella samtal och informationsspridning om vilket 
stöd som kan erbjudas. Anhörig- och kunskapscenter ombesörjer anhörigstöd till samtliga 
målgrupper som har behov av stöd till anhöriga.  

Nytt inom deras verksamhetsområde är att de tillsatt en anhörigstödjare som riktar sig till 
barn. I arbetet med samtalsgrupper och individuella samtal görs tydliga tidsramar upp för hur 
många träffar som ska genomföras, innehåll och fokus. Detta för att komma framåt i stödet 
samt tydliggöra förväntningar. Det förekommer att när en samtalsgrupp avslutas med 
anhörigstödjare vill medlemmarna fortsätta att träffas. De bildar då en självstödjande grupp 
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och har möjlighet att nyttja Anhörig- och kunskapscenters lokaler. Detta visar på att de har en 
flexibel organisation för att tillgodose anhörigas behov av stöd.   

Under studiebesöket berättar anhörigstödjarna att det är svårt att få ut information om deras 
verksamhet. De arbetar mycket med att sprida information om vad de kan erbjuda, bland 
annat genom att besöka olika företag för att presenterat sin verksamhet. De lyfter också att det 
ibland är svårt med samverkan med Regionen. Anhörigstödjarna ser en fördel i att samarbeta 
över kommungränserna. De är öppna för samverkan med Finspångs kommun i olika delar 
gällande anhörigstödet.  

 
Besök från Motala kommun 

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

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

 

Enkät till medarbetare inom äldreomsorg, LSS/socialpsykiatri och 

personlig assistens 

 

Inom vilket verksamhetsområde arbetar du? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vet du vart du ska hänvisa anhöriga som efterfrågar anhörigstöd? 
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Vilket eller vilka av följande former av stöd till anhöriga skulle du vilja se mer 

av? 

 

Namn Antal % 
Information - Tillse att den som 
vårdar en närstående får 
information om rätten till stöd, 

exempelvis via broschyrer, 
internet. 

117 68,4 

Indirekt stöd - Stöd av närstående 
genom bistånd för att avlasta 
anhörig, exempelvis 

korttidsboende, boendestöd, 
avlösning i hemmet. 

92 53,8 

Generella stödinsatser - Allmänt 
inriktade insatser, exempelvis 

rådgivning eller information i grupp 
eller enskilt. 

71 41,5 

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

87 50,9 

Annat 8 4,7 
Total 375 219,3 

Svarsfrekvens 
100% (171/171) 

 
 

Sammanfattning av övriga synpunkter i enkäten - medarbetare 

• En funktion som samordnar/koordinerar behovet av stöd till anhöriga 

• Variera former för informationsspridning om anhörigstöd för att nå flera 

• Information om anhörigstöd ska var lättillgänglig för medarbetare och anhöriga 

• Öka kunskaper om anhörigperspektivet 

• Öka samverkan mellan kommunens verksamheter gällande anhörigstöd 
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Enkät till anhöriga med närstående inom äldreomsorg, 

LSS/socialpsykiatri och personlig assistens 

 

 
Inom vilket verksamhetsområde får din närstående stöd? 

Namn  Antal  %  

Äldreomsorg  26  43,3  

LSS/socialpsykiatri  27  45  

Inget  7  11,7  

Total  60  100  

 
 
Svarsfrekvens  

87% (60/69)  

 
 

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

Namn  Antal  %  

Ja  40  69  

Nej  18  31  

Total  58  100  

 
 
Svarsfrekvens  

84,1% (58/69)  
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Vilket eller vilka av följande former av stöd till anhöriga skulle du vilja se mer 

av? 

Namn  Antal  %  

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

31  50,8  

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

24  39,3  

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

16  26,2  

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

29  47,5  

Annat  14  23  

Total  114  186,9  

 
 
Svarsfrekvens  

88,4% (61/69)  

 
 

 

 

Sammanfattning av övriga synpunkter i enkäten – anhöriga 

• En samordnare dit man kan vända sig vore guld värt 

• Svårt att som anhörig själv söka information 

• Avlastning i hemmet är viktigt 

• Bra stöd från anhörigföreningen 

• Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar önskas 
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Utveckling av anhörigstöd i Finspångs 

kommun 

De utvecklingsområden beredningen identifierat är: 

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

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

• En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare behöver tas fram  

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

 

Ett bra anhörigstöd, något alla tjänar på!  
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Carina Olofsson 

2020-04-03  1 (1) 

Dnr KS.2020.0440 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunfullmäktige 

Beslut att omsorgberedningen är vilande fram tills nytt 
uppdrag bestäms 

Sammanfattning 
Omsorgsberedningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag för utveckling av 
befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg. Förslaget läggs fram till 
beslut för fullmäktige den 15 april 2020. Förslag om nytt uppdrag till beredningen 
diskuteras men är ännu inte färdigt. Därför föreslår kommunfullmäktiges presidium 
att omsorgberedningen är vilande fram tills nytt uppdrag beslutas.  

Enligt den politiska organisation som är beslutad av kommunfullmäktige 2018-11-
28 § 154, diarienummer KS.2018.1122 kan en fast beredning, om 
kommunfullmäktige beslutar så, vila under en begränsad tid. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att omsorgberedningen är vilande fram tills nytt uppdrag beslutas, under

förutsättning att fullmäktige förklarat beredningens uppdrag

KS.2019.0428 kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd för

avslutat.
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Maria Forneman 

2020-02-06  1 (2) 

Dnr KS.2020.0085 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning vårtermin 2020 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska 

om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.”  

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 

medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga från det datum då 

förslaget anmäldes till kommunfullmäktige.  

Två gånger per år, i april och i oktober, ska de förslag som inte beretts färdigt 

redovisas till kommunfullmäktige.  

Redovisning i kommunfullmäktige 15 april 2020 

Denna redovisning visar vilka förslag som inte beretts färdigt när 

kommunfullmäktige har sitt möte den 15 april 2020. Eftersom 

sammanställningen görs i februari/mars och först ska redovisas i 

kommunstyrelsen så sker förändringar på vägen. Så här ser prognosen ut: 

Två motioner är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa motionerna 

kommer att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.  

Två motioner är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 

En motion är nyinkommen och anmäld till kommunfullmäktige den 26 februari. 

Handläggning pågår. 

Två medborgarförslag är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa 

medborgarförslag kommer att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.  

Ett medborgarförslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 

Tre medborgarförslag är nyinkomna och anmälda till kommunfullmäktige den 26 

februari. Handläggning pågår. 

Två e-förslag är i april månad äldre än 6 månader. Ett av förslagen kommer att 

beslutas i kommunfullmäktige i maj månad. Handläggning pågår på det andra e-
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förslaget. 

Ett e-förslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

1. Att godkänna redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag 

som inte beretts färdigt per april månad 2020 

 

 

Bilaga: Redovisning per 15 april 2020 av motioner, medborgarförslag och e-

förslag som inte är färdigbehandlade 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 138   Dnr: KS.2020.0085 

 

Redovisning vårtermin 2020 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska 

om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.”  

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 

medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga från det datum då 

förslaget anmäldes till kommunfullmäktige.  

Två gånger per år, i april och i oktober, ska de förslag som inte beretts färdigt 

redovisas till kommunfullmäktige.  
 

Redovisning i kommunfullmäktige 15 april 2020 

Denna redovisning visar vilka förslag som inte beretts färdigt när 

kommunfullmäktige har sitt möte den 15 april 2020. Eftersom 

sammanställningen görs i februari/mars och först ska redovisas i 

kommunstyrelsen så sker förändringar på vägen. Så här ser prognosen ut: 

Två motioner är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa motioner kommer 

att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.  

Två motioner är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 

En motion är nyinkommen och anmäld till kommunfullmäktige den 26 februari. 

Handläggning pågår. 

Två medborgarförslag är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa 

medborgarförslag kommer att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.  

Ett medborgarförslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 

Tre medborgarförslag är nyinkomna och anmälda till kommunfullmäktige den 26 

februari. Handläggning pågår. 

Två e-förslag är i april månad äldre än 6 månader. Ett av förslagen kommer att 

beslutas i kommunfullmäktige i maj månad. Handläggning pågår på det andra e-

förslaget. 

Ett e-förslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att godkänna redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag 

som inte beretts färdigt per april månad 2020 

- - - - - 
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Redovisning vårtermin 2020 av motioner, medborgarförslag och e-förslag som väckts, men inte har beretts färdigt 15 april 2020
Uppdaterad 2020-03-10

Grön markering = beslutsdatum är klara     Gul markering = handläggning påbörjad, men beslutsdatum är inte satta

Ärendenr Titel Ansvarig enhet Status

KS.2018.1145 Medborgarförslag Kaffeautomat i kommunhusfoajén Kommunikation Anmäld till KF 31/10-18, Info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2018.1151 e-förslag Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen Samhällsbyggnad Anmäld till KF 28/11-18, handläggning påbörjad

KS.2018.1308 Medborgarförslag Finspångs kommun övertar skötseln 

av minigolfbanan vid Klippestorpsgården 

Samhällsbyggnad Anmäld till KF 24/4-19,  info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2019.0582 Motion Anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun Samhällsbyggnad Anmäld till KF 22/5-19,  Info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2019.0914 Motion Psykisk ohälsa bland unga i Finspång Utbildning Anmäld till KF 18/9-19,  Info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2019.0916 e-förslag Discgolfbana i Finspång Utveckling Anmäld till KF 18/9-19,  Info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2019.0963 Medborgarförslag Säkrare cykelbanor i Sonstorp Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad

KS.2019.0967 Motion Trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp 

vid extraordinär händelse

Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad

KS.2019.1094 Motion Odlingslotter i bostadsområden Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad

KS.2019.1228 e-förslag Hundpark/hundrastgård i Rejmyre Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad

Nyinkomna motioner, medborgarförslag och e-förslag:

Ärendenr Titel Ansvarig enhet Status

KS.2020.0099 Medborgarförslag Café och industrimuseum i 

stationshuset, park och promenadstråk längs Skuten

Samhällsbyggnad Inkommen 8/1, anmält till KF 26/2 (inget KF-möte i jan), 

handläggning påbörjad

KS.2020.0108 Motion Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga 

i Finspång

Utveckling Inkommen 12/1, anmält till KF 26/2 (inget KF-möte i jan), 

handläggning påbörjad

KS.2020.0134 Medborgarförslag  Ökad kapacitet för 

konstsnöproduktion på Grosvad

Samhällsbyggnad Inkommen 13/1, anmält till KF 26/2 (inget KF-möte i jan) 

handläggning påbörjad

KS.2020.0144 Medborgarförslag Museum i gamla stationshuset Samhällsbyggnad Inkommen 17/1, anmält till KF 26/2 (inget KF-möte i jan) 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunfullmäktige 

Rapportering investeringar årsbokslutet 2019 

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. Rapporteringen ska innehålla 

budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat 

slutdatum. 

Förvaltningen överlämnar en ekonomisk rapportering över Pågående 

investeringar vid årsbokslutet 2019 samt en statusrapportering över årets projekt 

med kommentarer från sektorerna. 

Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 175 mkr 

samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2019 års investeringsanslag till 65 

mkr. Under året har flera projekt avslutats, däribland Lillängens förskola där 

kostnaden slutade på 38 mkr, slutredovisning till Kommunstyrelsen återstår. 

Andra större projekt som färdigställdes var bland annat ”stugby Arena Grosvad”, 

”GC-väg Storängsskolan” och ”lekplats Vita stan”. Sektorerna har liksom 

tidigare år erhållit investeringsmedel för verksamhetsinvesteringar. Bland annat 

har sektor vård och omsorg färdigställt sin investering i nyckelfri hemtjänst där 

syftet var att förbättra säkerheten och minska riskerna med nyckelhantering för 

brukare och personal.  Kostnaden slutade på 1,7 mkr.  

I samband med årsbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har 

färdigställts till 152 mkr. Prognosen visar på en kostnadsavvikelse med -2,5 mkr 

där bland annat projekt ”anpassning busshållplats Bävervägen och 

pendlarparkering” förväntas bli dyrare än beräknat. Fler projekt kommer att 

färdigställas under våren däribland ”omklädningsrum Grosvad” med en budget 

på 5 mkr och ” skateboardpark” budgeterad till 7 mkr. 

Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns 

investeringsmedel avsatta för exploatering och infrastrukturprojekt som ännu 

inte är påbörjade eller delvis påbörjade. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna rapporteringen
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87) 

Sammanträdesdatum:  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 144   Dnr: KS.2019.0532 

 

Rapportering investeringar årsbokslutet 2019 

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. Rapporteringen ska innehålla 

budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat 

slutdatum. 

 

Förvaltningen överlämnar en ekonomisk rapportering över Pågående 

investeringar vid årsbokslutet 2019 samt en statusrapportering över årets projekt 

med kommentarer från sektorerna. 

 

Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 175 mkr 

samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2019 års investeringsanslag till 65 

mkr. Under året har flera projekt avslutats, däribland Lillängens förskola där 

kostnaden slutade på 38 mkr, slutredovisning till Kommunstyrelsen återstår. 

Andra större projekt som färdigställdes var bland annat ”stugby Arena Grosvad”, 

”GC-väg Storängsskolan” och ”lekplats Vita stan”. Sektorerna har liksom 

tidigare år erhållit investeringsmedel för verksamhetsinvesteringar. Bland annat 

har sektor vård och omsorg färdigställt sin investering i nyckelfri hemtjänst där 

syftet var att förbättra säkerheten och minska riskerna med nyckelhantering för 

brukare och personal.  Kostnaden slutade på 1,7 mkr.  

 

I samband med årsbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har 

färdigställts till 152 mkr. Prognosen visar på en kostnadsavvikelse med -2,5 mkr 

där bland annat projekt ”anpassning busshållplats Bävervägen och 

pendlarparkering” förväntas bli dyrare än beräknat. Fler projekt kommer att 

färdigställas under våren däribland ”omklädningsrum Grosvad” med en budget 

på 5 mkr och ” skateboardpark” budgeterad till 7 mkr. 

 

Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns 

investeringsmedel avsatta för exploatering och infrastrukturprojekt som ännu 

inte är påbörjade eller delvis påbörjade. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen investeringar bokslutsår 2019 

- - - - - 
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EKONOMISK RAPPORTERING PÅGÅENDE INVESTERINGAR ÅRSBOKSLUTET 2019

Projekt (tkr) Ombudget från 

2018

Invbudget 

2019

Total 

budget

IB utfall Utfall 

2019

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Prognos 

invproj

Avv 

budget/ 

prognos

1853 Omklädningsrum Grosvad 5 000 0 5 000 290 3 794 4 084 916 5 000 0

Fastighetsinvesteringar 5 000 0 5 000 290 3 794 4 084 916 5 000 0

9155 Ledlampor i eljusspåret 2019 0 700 700 0 495 495 206 700 0

Klimat och miljöanpassning 0 700 700 0 495 495 206 700 0

9157 Ny vattenledning konstsnö 0 250 250 0 278 278 -28 250 0

9158 Servicehus Grosvad camping 2019 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0

9229 Wifi Arena Grosvad 0 0 0 0 106 106 -106 0 0

Offentliga miljöer 0 3 250 3 250 0 384 384 2 866 3 250 0

1717 Sektorsgem invest.medel till förf. 213 -74 139 0 0 0 139 139 0

9132 Sektorsgem IT-investeringar till förf. 0 581 581 0 0 0 581 581 0

1569 Införande kundreskontraportal 300 0 300 335 -83 252 48 300 0

1921 Dränering A-plan Grosvad 182 0 182 0 0 0 182 182 0

1977 E-handelsprojekt 265 0 265 0 0 0 265 265 0

9075 Digitalisering av föreningsbidrag 250 0 250 0 0 0 250 250 0

9076 Ny version av Public 360 110 0 110 0 0 0 110 110 0

9078 Ny webbplats 2 500 0 2 500 437 971 1 407 1 093 2 500 0

9079 Nya stratsyslicenser 65 0 65 0 0 0 65 65 0

9173 Asfaltering Arena Grosvad 0 100 100 0 261 261 -161 100 0

9195 Inventarier bibliotek 2019 0 100 100 0 50 50 50 100 0

9201 Högtalarsystem sessionssalen 0 700 700 0 243 243 457 700 0

Verksamhetens investeringar 3 885 1 407 5 292 771 1 442 2 213 3 079 5 292 0

Summa ledningsstaben 8 885 5 357 14 242 1 061 6 114 7 176 7 066 14 242 0

1273 Industriområde Hå 1:1 Rv 51 1 900 -3 000 -1 100 -2 325 -1 070 -3 395 2 295 -1 100 0

1487 Lärkvägen 4 000 0 4 000 2 035 0 2 035 1 965 4 000 0

1700 Exploatering boende o näringsl 20 000 10 000 30 000 0 0 0 30 000 30 000 0

9093 Fastighetr. del Hårstorp 1:1 0 0 0 -1 512 0 -1 512 1 512 0 0

9153 Korsning Gronvägen/Norralundsv. 0 3 000 3 000 0 157 157 2 843 3 000 0

9217 Fsg Hårstorp 1:1 FTV 0 0 0 0 -160 -160 160 0 0

Exploat. boende och näringsliv 25 900 10 000 35 900 -1 801 -1 073 -2 874 38 774 35 900 0
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Projekt (tkr) Ombudget från 

2018

Invbudget 

2019

Total 

budget

IB utfall Utfall 

2019

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Prognos 

invproj

Avv 

budget/ 

prognos

1154 Utredningsuppdrag VB 0 0 0 401 -401 0 0 0 0

1375 Reinvest. ospecificerade 50 168 218 0 0 0 218 218 0

1376 Underhållsinv. ospecificerade 0 105 105 0 0 0 105 105 0

1595 Ekedal 2:1 250 0 250 297 0 297 -47 297 -47

1705 Fastighetsinvesteringar till förf. 21 650 3 430 25 080 0 0 0 25 080 25 080 0

1904 Miljöåtgärder kommunh. reception 1 000 0 1 000 32 0 32 968 1 000 0

1994 Ingelsta 2:1 fsg 0 0 0 -80 700 620 -620 0 0

9105 Viggestorp renovering Kungsörnen 3 500 0 3 500 0 190 190 3 310 3 500 0

9113 Uppdatering trådlösa nät 450 0 450 0 18 18 432 450 0

9135 Ljusfalls skola Ventilationsbyte 0 1 800 1 800 0 5 5 1 795 1 800 0

9138 Metallen plan 2 Undertak, belysn. 0 190 190 0 290 290 -100 290 -100

9148 Ljusfalls skola, fönster & målning 0 50 50 0 0 0 50 50 0

9149 Ny förskola Lotorp 0 0 0 0 101 101 -101 101 -101

9151 Nyhemsskolan särskolan 0 6 800 6 800 0 184 184 6 616 6 800 0

9152 Stationshuset 2019 0 1 500 1 500 0 0 0 1 500 1 500 0

9208 Ombyggnation Metallen plan 1 trp 0 552 552 0 552 552 0 0 552

9209 Ombyggnation skobutiken 

kommunhuset

0 450 450 0 349 349 101 349 101

9210 Möbler fastighetsenheten 0 0 0 0 276 276 -276 276 -276

9211 LSS-boende Sundsvägen 0 0 0 0 37 37 -37 37 -37

9220 Viggestorpskola Ängen dörrar 0 80 80 0 0 0 80 80 0

9221 Utbyggnad Hällestagården 0 0 0 0 389 389 -389 389 -389

9222 Ombyggnation kök Grosvad 0 0 0 0 217 217 -217 217 -217

9223 Bildningen bibliotek 0 0 0 0 64 64 -64 64 -64

9224 Brandskydd kök Metallen 0 109 109 0 109 109 0 109 0

9230 Ombyggnad Hårstorp 3:363 0 200 200 0 0 0 200 200 0

9231 Takläcka Rejmyre glasbruk 0 430 430 0 0 0 430 430 0

Fastighetsinvesteringar 26 900 15 864 42 764 650 3 080 3 731 39 033 43 342 -578

1476 Gång- och cykelvägar (GC) 541 0 541 0 149 149 392 541 0

1507 GC-väg Butbro 3 000 0 3 000 2 404 590 2 994 6 3 000 0

1523 Gatunät Sjöviksområdet 750 0 750 124 0 124 626 750 0

1565 Gc-väg Butbo brodel 1 500 0 1 500 1 099 120 1 219 281 1 250 250

1704 Infrastruktur till förfogande 3 565 -1 740 1 825 0 0 0 1 825 1 825 0
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Projekt (tkr) Ombudget från 

2018

Invbudget 

2019

Total 

budget

IB utfall Utfall 

2019

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Prognos 

invproj

Avv 

budget/ 

prognos

1711 Trygghet GC-väg mot Nyhem 250 0 250 63 80 143 107 250 0

1712 Kollektivtrafikåtgärder 784 0 784 0 0 0 784 784 0

1713 Busshållplats Willys 200 0 200 0 0 0 200 200 0

1714 Strandpromenad Engelska parken 275 0 275 25 0 25 250 275 0

1865 Anspassn. busshplats Bävervägen & 

pendlarparkering

1 250 0 1 250 2 435 15 2 449 -1 199 2 449 -1 199

1866 Cykelfrämjande insatser 3 000 0 3 000 59 239 298 2 702 3 000 0

1870 Passage rv51 Vibergarondellen 1 000 0 1 000 0 79 79 921 1 000 0

1986 Omstigningsplats Vistinge 4 300 0 4 300 4 035 0 4 035 265 4 300 0

1989 Personalparkering Högby 1:2 0 0 0 587 -208 379 -379 379 -379

9083 GC-väg Kolstad 1 500 0 1 500 6 3 534 3 540 -2 040 1 770 -270

9126 GC-väg Sjövik 0 1 750 1 750 0 0 0 1 750 1 750 0

9127 GC-väg Norrmalm 0 3 000 3 000 0 62 62 2 938 3 000 0

9129 Asfaltering 2019 0 2 200 2 200 0 1 933 1 933 267 2 200 0

9226 Infrastr. för fastighetsinv. 2019 0 0 0 0 36 36 -36 36 -36

9227 Pendlarparkering Mellangrind 0 0 0 0 81 81 -81 81 -81

Infrastruktur 21 915 5 210 27 125 10 835 6 710 17 545 9 580 28 840 -1 715

1628 Ölstadsjön 700 0 700 93 67 161 539 700 0

1913 Publika laddn.stationer elbil 170 0 170 164 0 164 6 164 6

9063 Klimat- & miljöanp. till förf. 2 448 -1 448 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0

9154 Solceller kommunala fastigheter 0 700 700 0 0 0 700 700 0

9156 Miljöutvecklingspott 2019 0 300 300 0 0 0 300 300 0

9215 Glasbruket värmekulvert 0 420 420 0 0 0 420 420 0

Klimat och miljöanpassning 3 318 -28 3 290 258 67 325 2 965 3 284 6

1578 Skateboardpark 7 000 0 7 000 600 5 286 5 887 1 113 7 185 -185

1702 Offentliga miljöer till förf. 10 200 950 11 150 0 0 0 11 150 11 150 0

9049 Konstgräsplan Lotorp 0 1 300 1 300 0 1 073 1 073 227 1 300 0

1564 Lekplatser 3 242 -3 086 156 127 -73 54 102 157 0

9122 Lekplats Ö- Hårstorp 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0

9123 Leksplats Bruksparken 0 1 486 1 486 0 65 65 1 421 1 486 0

Offentliga miljöer 20 442 1 650 22 092 728 6 352 7 079 15 012 22 278 -185

1703 Samhällsskydd till förf. 500 0 500 0 0 0 500 500 0
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Projekt (tkr) Ombudget från 

2018

Invbudget 

2019

Total 

budget

IB utfall Utfall 

2019

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Prognos 

invproj

Avv 

budget/ 

prognos

9159 IVPA - fordon 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0

Samhällsskydd 500 1 000 1 500 0 0 0 1 500 1 500 0

9072 Utbyte o komp köksutrustning 333 1 087 1 420 0 41 41 1 379 1 420 0

9163 Lokalvårdsutrustning 2019 0 124 124 0 0 0 124 124 0

9171 IT integration modul Aivvo 0 120 120 0 0 0 120 120 0

9172 Modul Aivvo matdistribution 0 108 108 0 0 0 108 108 0

Verksamhetens investeringar 333 1 439 1 772 0 41 41 1 731 1 772 0

Summa sektor samhällsbyggnad 99 308 35 135 134 443 10 670 15 178 25 847 108 595 136 916 -2 472

1184 Inventarier nya Bergska 459 0 459 20 208 228 231 459 0

9186 Laddskåp 2019 0 400 400 0 340 340 60 400 0

9193 Inventarier Grytgöl 2019 0 150 150 0 58 58 92 150 0

9202 Utomhusmiljö Hårstorps fsk 2019 0 150 150 0 8 8 142 150 0

9206 Inventarier Grosvad 2019 0 450 450 0 321 321 129 450 0

Verksamhetens investeringar 459 1 150 1 609 20 936 956 653 1 609 0

Summa sektor utbildning 459 1 150 1 609 20 936 956 653 1 609 0

9059 Digitala nyckelskåp VoO 375 0 375 0 0 0 375 375 0

9161 Sängar VoO 0 500 500 0 454 454 46 500 0

9185 IT-investeringar VO 0 1 000 1 000 0 132 132 868 1 000 0

Verksamhetens investeringar 375 1 500 1 875 0 586 586 1 289 1 875 0

Summa sektor vård och omsorg 375 1 500 1 875 0 586 586 1 289 1 875 0

9179 Inv. gem.lokal Svälthagen 0 100 100 0 0 0 100 100 0

9180 Inventar gem.lokal Profilen 0 100 100 0 0 0 100 100 0

Verksamhetens investeringar 0 200 200 0 0 0 200 200 0

Summa sektor social omsorg 0 200 200 0 0 0 200 200 0

Totalsumma 109 027 43 342 152 369 11 751 22 813 34 565 117 804 154 842 -2 472
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1 Alla investeringar 

1.1 Ledningsstab 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Offentliga miljöer  Stugby Arena Grosvad (pr 1242) 100% 2009-10-28 2019-04-30 

Kommentar 
Campingstugorna har köpts in. Badrummen är renoverade. Hela campingområdet har 
städats upp, exempelvis har nedfallna träd och grenar tagits bort och sly har rensats 
bort. Vägen har jämnats till och asfalterats. 14 ställplatser för husbilar har iordninggjorts. 
26 husvagnsplatser har markerats och säkerställs enligt normer för brandsäkerhet. Nya 
elstolpar för husbilar/husvagnar har installerats. 
Projektet är avslutat och slutredovisat under maj. 

 Vibjörnsparken (pr 1559) 100% 2016-10-07 2018-04-30 

Kommentar 
Projektet är avslutat, återstår slutredovisning till KS. 

 Digitala välkomstskyltar (pr 1857) 100% 2016-10-07 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är avslutat och slutredovisat till KS. 

 Konstgräsplan Lotorp (pr 9049) 50% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Genomförandet av att skapa en ny tillfällig A-plan är nu gjort och används av Lotorps 
fotbollsförening sedan augusti månad. Den tillfälliga planlösningen planeras hålla i tre 
år. Den långsiktiga lösningen behöver dock fortsatt utredning och eventuellt behöver 
nya beslut tas kring nya lösningar. Samhällsbyggnad och Ledningsstab ska under våren 
planera för hur det fortsatta arbetet skall fortskrida.  

 Bergslagstorget vintern 18/19 (pr 
9115) 

100% 2018-11-01 2018-12-31 

 Wifi-utbyggnad Arena Grosvad (pr 
9229) 

27% 2019-01-01 2020-01-31 

Kommentar 
Finet har kontaktats för att titta på en wifi-lösning på Arena Grosvad och dra in fiber i 
läktarbyggnaden. Finet arbetar med att ta fram en lösning, arbetet beräknas vara klart 
januari 2020. 

 Löparbanor ny beläggning samt 
ommålning 

0% 2020-01-31 2020-12-31 

 Ny råvattenledning för konstsnö (pr 
9157) 

0% 2019-05-14 2020-04-01 

Kommentar 
En beställning är gjord på arbetet som planeras att genomföras under den tidigare delen 
av våren. Projektet kommer även generera att bevattningsmöjlighet kommer finnas av 
cricketplan. 

 Servicehus Grosvads Camping (pr 
9158) 

0% 2019-05-14 2020-12-31 

Kommentar 
Det behöver göras en planändring på campingen för att kunna utveckla området, vilket 
är på gång. Marken är just nu prickmarkerad vilket gör att inga byggnader kan uppföras 
på området. På grund av denna förändring behövs mer tid för att skapa servicehuset.  

Infrastruktur  Uppställningsplats tung trafik (pr 
9009) 

20% 2018-02-12 2019-12-31 

Fastigheter  Omklädningsrum Arena Grosvad (pr 
1853) 
 

65% 2016-10-07 2020-06-01 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Arbetet med att skapa fler omklädningsrum fortskrider. I skrivande stund byter man 
fönster i byggnaden och arbetar med ytskikten. Arbetet beräknas vara färdigt i 
december månad. Del av projektet är klart med omklädningsrum och handikapptoalett 
utanför läktarbyggnaden. Det som återstår är delarna som tillhör läktarbyggnaden. Där 
ska snart cafét renoveras samt återstående ytskikt i byggnaden och förbättrande lösning 
för driftsdelen i läktarbyggnaden som är nytt vaktmästeri. Projektet planeras mellan 
fritidsutvecklare och fastighetsenheten. 

Verksamhetens 
investeringar 

 E-handel (pr 1977) 10% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är försenat p g a vakanta tjänst. 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 men 
genomförandet är avhängigt att det finns aktuella register.  

 Reinvesteringar friluftsanläggningar 
(pr 1440) 

100% 2016-10-07 2019-02-28 

Kommentar 
Inköp och installation av luft/luftvärmepump är utförd. Arbetet med borrning efter vatten 
påbörjas så snart möjligt efter vintern. 

 Ny webbplats (pr 9078) 98% 2018-02-01 2021-12-31 

Kommentar 
Upphandling av nytt publiceringssystem samt webbkonsulter är genomförda. Inventering 
av behov, design och funktion för externwebb samt övriga externa webbplatser och 
intranät är fastställd. Respektive sektor/enhet har sett över innehåll och därefter 
uppdaterat sidorna med korrekt och tillgängligt innehåll av utsedda huvudredaktörer 
samt övriga webbredaktörer utsedda av respektive sektor/enhet. 
Externwebben lanserades enligt plan i februari 2019 och intranätet enligt plan i 
september 2019. Huvudredaktörer och redaktörer för samtliga sektorer har utsetts och 
utbildningar är genomförda. Under första kvartalet av 2020 utvärderar och justerar 
kommunikationsavdelningen det sista arbetet inom projektet.  

 Dränering A-plan Grosvad (pr 1921) 50% 2016-12-01 2020-04-30 

Kommentar 
Arbetet pågår, ska beställa en "röntgen"/filmning av dräneringsrören. 
Ytterligare samtal behöver föras mellan samhällsbyggnad och fritid för hur arbetet ska 
fortskrida efter resultaten av "röntgen"/filmning.  

 IT brandvägg (pr 9052) 100% 2017-11-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är avslutat och slutredovisat till KS under 2019. 

 Server och lagring (pr 9051) 100% 2017-12-01 2019-02-15 

Kommentar 
Projektet är avslutat och slutredovisat till KS under 2019. 

 Kundreskontraportalen (pr 1569) 80% 2017-06-01 2020-12-31 

Kommentar 
Arbetet med införande av kundreskontraportal försenades under 2018 då det saknades 
serverkapacitet. Med en temporär lösning har arbetet gått vidare och under sommaren 
har en ny lokal server installerats och den temporära lösningen har kunnat avslutas. 
Personalbyte på ekonomi- och styrningsavdelningen fördröjer processen med 
slutgenomförandet. 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 9201) 
 

40% 2018-02-09 2020-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Referensgrupp med berörda representanter från kansli,- kommunikations- och IT-
avdelningen stämmer av önskad funktionalitet i förhållande till investeringsmedel. 
Upphandling har skett under hösten 2019. 
Uppdraget kommer att delas in två faser då de tekniska problemen idag orsakar så pass 
stora störningar att en lösning är brådskande. Vi avser anskaffa robusta och lättskötta 
lösningar för att minimera risken för fel vid hantering. Fas 1 - Teknik (2019): Byte av 
projektor inklusive bildväxel. Handmikrofon, headset och komplett ljudanläggning. Fas 2 
- Systemimplementation (2020): Introduktion av mötessystem med full support för 
agenda och mötesdokumentation, samt närvarokontroll och votering. 

 Digitalisering av föreningsregister (pr 
9075) 

10% 2018-06-05 2020-06-30 

Kommentar 
Tillsammans med digitaliseringsstrategen arbetar fritidsansvarig med att jämföra olika 
alternativ men problem har uppstått då önskad programvara inte kan kopplas ihop med 
Public 360. Vidare utredning behövs för att se till att den önskad programvaran inte 
orsakar ytterligare problem tillsammans med övriga IT-system. Projektet beräknas 
slutföras under våren. 

 Ny uppdaterad version av Public 360 
(pr 9076) 

20% 2018-06-05 2020-06-30 

Kommentar 
Förberedelser för uppgradering till ny version pågår. Ny version införs under våren 
2020. 

 Nya stratsyslicenser (pr 9079) 89% 2018-06-05 2020-08-31 

Kommentar 
Nya licenser har köpts in. Det finns medel kvar för inköp av ytterligare licenser. Detta 
görs när behov uppstår. 

 Sektorsgem investeringsmedel till 
förfogande (pr 1717) 

99% 2019-01-01 2020-08-31 

 Sektorsgemensamma IT-
investeringar till förfogande (pr 9032) 

83% 2019-01-01 2020-08-31 

 Asfaltering Arena Grosvad (pr 9173) 94% 2019-05-16 2020-02-29 

Kommentar 
Är beräknas slutföras under januari nästa år. Projektet har dock överskridit budget. 
Anledningen till avvikelsen är att efter att man öppnat upp ytan uppmärksammat att 
marken samlar på sig vatten som kan vara orsak till skadan. En mindre dränering görs 
med dräneringsrör och att aktören ansåg att bärlagret behöver förbättras så att den nya 
asfalten skall hålla framåt. I samband med det upptäckta vattnet bräddades också ytan 
som asfalteringsuppdraget gällde för att inte nya skador skall uppstå på den resterande 
ytan.  

 Ny belysning parkering Arena 
Grosvad (pr 9174) 

100% 2019-05-16 2020-01-10 

Kommentar 
Arbetet är i sitt slutskede. Stolparna och belysning är uppe. Det återstår dock en 
garantiåtgärd på plats för att kunna stänga ärendet. 

 Nytt staket rund Arena Grosvad (pr 
9175) 

100% 2019-05-16 2019-08-25 

 Inventarier biblioteket (pr 9195) 48% 2019-07-01 2020-06-30 

Klimat och miljö  Ledlampor i el-ljusspår 2018 (pr 
9094) 

100% 2018-02-12 2019-06-30 

Kommentar 
Kivcksilverlamporna har bytts ut till Ledbelysning i elljusspåren vid Viggestorp, Sonstorp 
och Torstorps motionsspår. Totalt byttes 195 armaturer till Led, totalt 5,8 km elljusspår. 
Viggestorps elljusspår röjdes från nedfallna träd samt sly.  
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Ledlampor i eljusspåret år 2019 (pr 
9155) 

70% 2019-05-14 2020-02-29 

Kommentar 
Arbetet med att byta lampor till mer energieffektiva ledlampor har kommit till sitt 
slutskede. Lamporna är uppe i Rejmyre och Ljusfallshammar och det som kvarstår är en 
del markarbete för att återställa marken efter liftar som används.  

1.2 Samhällsbyggnad 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Exploatering  Lärkvägen (pr 1487) 90% 2011-11-23 2020-08-31 

Kommentar 
Beläggningsarbeten är planerade att ske våren/sommaren 2020 (i samband med att 
planerade fjärrvärmearbeten slutförs) vilket utgör den sista delen i 
exploateringsprojektet.  

 Industriområde Hårstorp (pr 1273) 90% 2007-02-28 2020-12-31 

Kommentar 
Utbyggnadsområde för industriverksamhet enligt beslut i KF. Ursprungligen fanns åtta 
tomter till försäljning, återstår en tomt att försälja för vilket ett optionsavtal är upprättat. 
Då efterfrågan avgör när samtliga tomter sålts är angivet slutdatum ytterst preliminärt.  

 Sundsvägen exploatering 0% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Exploatering ej påbörjad. Detaljplan bedöms kunna antas under 2020. 

 Dalsberg exploatering 9% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Exploatering ej påbörjad. Detaljplanen bedöms kunna antas under 2020. 

 Exploatering för boende och 
näringsliv - Till förfogande (pr 1700) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

Kommentar 
Detta är en regleringspost för nya exploateringsprojekt efter beslut av KS. Detta 
"projekt" reglerar även tillkommande och avgående arbeten i samtliga pågående 
exploateringar.  

 Fastighetsreglering del av Hå 1:1 
försäljning mark Vallonb. (pr 9093) 

0% 2018-01-01 2019-03-31 

 Korsning 
Gronvägen/Norralundsvägen (pr 
9153) 

10% 2019-04-16 2020-12-31 

Kommentar 
Projektering pågår under hösten/vintern 2019. Anläggande beräknas genomföras under 
år 2020. 

Klimat och miljö  Ölstadsjön (pr 1628) 10% 2014-01-01 2020-12-18 

Kommentar 
Den 14 maj 2019 meddelade mark och miljödomstolen att ansökan om upphävande av 
markavvattningsföretagen har gått igenom och att de är upphävda. Diskussioner förs 
med lantmäteriet om fastighetsreglering av de diken som finns i reservatet så att alla 
kan ägas av kommunen. Överenskommelse har träffats med samtliga delägare som 
tidigare har motsatt sig fastighetsregleringen. Lantmäteriet planeras utföra 
fastighetsregleringen under dec/jan. Inväntar nu fastighetsregleringen innan ansökan 
om vattenverksamhet skickas in på nytt då bedömningen är att chanserna för att få göra 
de tänkta åtgärderna ökar väsentligt om regleringen är gjord. 

 Publika laddningsstationer elbilar (pr 
1913) 
 

80% 2016-01-01 2020-06-30 
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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 
installeras 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 2018 (pr 9063) 100% 2018-02-09 2019-02-28 

 Klimat- och miljöanpassning - Till 
förfogande (pr 9063) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

 Elcyklar miljöutvecklingspotten (pr 
9091) 

100% 2018-01-01 2019-02-28 

Kommentar 
5 st elcyklar har köpts in och finns i ett nybyggt cykelförråd. Hjälm, reflexvästar och 
korgar har också köpts in. Cyklarna förvaltas av kommunikationsavdelningen och går att 
boka på särskilda outlookkalendrar. 

 Offentliga sorteringskärl 2018 (pr 
9120) 

100% 2018-12-01 2019-06-30 

Kommentar 
Totalt 25 kärl. har placerats ut. under 2 beställningsomgångar. Utifrån erfarenhet från 
den första beställningen så har fraktionerna ändrats något till beställning nummer två. 
Det finns nu 1 glas, 1 pant, 2 brännbart. Placering centrum (Hyttvägen mot Torget) samt 
längs med vissa gång och cykelstråk. Önskemål om fler kärl finns. Enligt FTV så 
fungerar kärlen bra men det finns fortfarande en del som har svårt att slängs skräpet i 
rätt fraktion. 

 Solceller kommunala fastigheter (pr 
9154) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

 Laddstolpar kommunhuset plan 2 (pr 
9107) 

100% 2018-12-01 2019-03-31 

Kommentar 
Projektet uppgick inte till investeringsnivå kostnadsmässigt. Projektet är taget i drift. 

 Glasbruket Värmekulvert (pr 9215) 53% 2019-09-01 2020-06-30 

 Miljöutvecklingspott  2019 (pr 9156) 50% 2019-05-14 2020-06-30 

Kommentar 
Medel beviljades för elcyklar och elcargocyklar, utökning av cykelförrådet i 
kommunhuset bland annat för att skapa elcykelpoolar i Hällestad och Rejmyre samt 
laddstolpar för elbilar. Upphandling av ramavtal för elcyklar ska ske under första 
kvartalet 2020. Likaså ombyggnation av cykelförrådet och installation av laddstolpen.  

Offentliga miljöer  Lekplatser (pr 1564) 20% 2016-10-07 2020-08-31 

Kommentar 
Åtgärder efter genomförd inventering är inplanerade att ske under våren 2020. 
Inventering utförd i augusti efter genomförd besiktning under våren. Viss lekutrustning 
behöver tas bort och ersättas. Lekplatserna behöver kompletteras med skyltar vilket är 
ett lagkrav. 

 Skateboardpark (pr 1578) 30% 2017-05-24 2020-06-30 

Kommentar 
Upphandling och tilldelning har skett under sommaren. Anläggning av skateparken har 
påbörjats under augusti och anläggningen beräknas vara klar under våren 2020. 

 Lekplats Bruksparken (pr 9123) 10% 2018-02-09 2020-06-30 

Kommentar 
Påbörjan av genomförande av åtgärder för att utveckla och tillgänglighetsanpassa 
lekparken i Bruksparken beräknas genomföras under vintern/våren 2020. 

 Ny lekplats Östra Hårstorp (pr 9122) 10% 2019-01-01 2020-06-30 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Projektering/planering för ny lekplats i Östra Hårstorp pågår. Anläggande beräknas 
påbörjas under våren 2020. 

 Ny lekplats västra Finspång 0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Utredning har pågått under hösten avseende lämplig plats. Utifrån tillgängliga ytor i 
västra Finspång så bedöms utbyggnad av en befintlig lekplats vara att föredra. 

 Offentliga miljöer - Till förfogande (pr 
1702) 

90% 2018-02-12 2020-12-31 

 Konstgräsplan Lotorp (pr 9049) 90% 2017-05-24 2020-08-31 

Kommentar 
Huvudstudie för föroreningssituationen i Lotorp har genomförts. Återstår omfattande 
saneringsåtgärder av området innan en eventuell konstgräsplan kan anläggas. Som 
temporär åtgärd har översta ytan av A-planen sanerats och en gräsplan har anlagts för 
att temporärt möjliggöra användning av A-planen. Den temporära lösningen förväntas 
kunna användas under en 3-års-period i avvaktan på att större saneringsåtgärder ska 
kunna komma till stånd. 

 Renovering offentlig toalett 
Bergslagstorget (pr 1709) 

100% 2018-06-01 2018-08-31 

 Utökad vårdcentral -infrastruktur 10% 2020-01-01 2021-12-31 

Kommentar 
Projektering och planering för detta projekt pågår. Upphandling beräknas ske under 
våren så att anläggande kan påbörjas till sommaren för genomförande av nödvändiga 
ombyggnationer i samband med att vårdcentrum färdigställs i slutet av november år 
2020. Planerade åtgärder avser ombyggnation av Bergslagsvägen till gångfartsområde 
samt återställning av allmänna gator i anslutning till vårdcentrum som använts för 
byggtrafik under byggtiden.  

Samhällsskydd  FIP-bilar (pr 9058) 100% 2018-02-09 2019-09-30 

 IVPA-fordon (pr 9159) 10% 2019-01-01 2020-07-01 

Kommentar 
Fordonet kommer köpas in under våren 2020 men kan bli något senare då det finns ett 
uppdämt upphandlingsbehov under våren. 

 Basbil räddningstjänsten 0% 2020-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Inga beslut fattade ännu. 

 Samhällsskydd - Till förfogande (pr 
1703) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

Infrastruktur  Asfaltering 2019 (pr 9129) 99% 2019-01-01 2020-06-30 

Kommentar 
Planerade beläggningsarbeten för 2019 är utförda. Garantiarbeten och slutredovisning 
till kommunstyrelsen återstår. 

 Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523) 16% 2012-02-27 2020-12-31 

Kommentar 
Utifrån genomförd trafikutredning för Metallen och trafikmätningar planeras för 
trafiksäkerhetsåtgärder i Sjöviksområdet. Åtgärder planeras genomföras för att öka 
tryggheten i gatunätet, vid Metallen och Fogdevägen, i samband med planering för 
eventuell framtida gc-väg längs Sjöviksvägen. 

 Gång- och cykelvägar (GC) (pr 1476) 67% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 
Ytterligare projekt planeras genomföras utifrån ramen för detta investeringsprojekt. Stort 
behov finns att knyta samman det befintliga cykelvägnätet och att utöka befintliga 
trottoarer till gång- och cykelvägar för få ner fordons hastigheter och att öka tryggheten 

192



Finspångs kommun, Investeringar årsbokslutet 2019-12-31 9(19) 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

för oskyddade trafikanter. Åtgärder i anslutning till skolor prioriteras. 

 GC-väg Butbro (pr 1507) 99% 2013-01-01 2020-03-31 

Kommentar 
Projektet är slutfört. Återstår slutredovisning till kommunstyrelsen. 

 GC-väg Norralundslänken (pr 1545) 99% 2016-01-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållplats 
Bävervägen & pendlarparkering (pr 
1865) 

95% 2016-01-01 2020-03-31 

Kommentar 
Projektet är slutfört, Underlag för slutredovisning till kommunstyrelsen har tagits fram 
men har ej beslutats. 

 Renovering av Hällestadbron (pr 
9176) 

99% 2019-05-28 2020-03-31 

Kommentar 
Projektet är genomfört och har slutbesiktigats. Återstår slutredovisning av projektet till 
kommunstyrelsen. 

 Cykelfrämjande insatser (pr 1866) 40% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 
Planering pågår för genomförande av bland annat cykelvägvisning, cykelparkeringar, 
ytterligare pumpar och cykelräkningsutrustning. Aktiviteter planeras samordnas med 
andra projekt som tex vårdcentrum och utveckling av centrum och torget. Cykelräknare 
planeras att sättas upp i centrum under våren. 

 Slottsmuren (pr 1867) 99% 2016-01-01 2020-02-29 

Kommentar 
Åtgärd har genomförts. Slutredovisning av projektet till kommunstyrelsen är under 
framtagande. 

 Trafiksäkerhetsåtgärder Södra 
Storängsvägen (pr 1868) 

99% 2016-01-01 2019-04-30 

 Passage riksväg 51 vid 
Vibergarondellen (pr 1870) 

10% 2016-01-11 2020-12-31 

Kommentar 
Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag av passage över riksväg 51 
pågår. Genomförande är planerat att ske under 2020. 

 Omstigningsplats Vistinge (pr 1986) 95% 2016-01-01 2020-12-31 

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 2020-03-31 

Kommentar 
Projektet är färdigställt. Slutredovisning till kommunstyrelsen återstår. 

 Skolskjutshållplatser (pr 1568) 100% 2017-04-24 2019-06-30 

 Kollektivtrafik Finnvedsvägen (pr 
1556) 

100% 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 2020-12-31 

Kommentar 
Objektet hänger ihop med kommunens centrumutveckling. Objektet har flyttats till 2020 
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eftersom omfattningen och behovet bör tydliggöras. 

 Trygghet GC-väg under 51:an mot 
Nyhem (pr 1711) 

50% 2018-01-10 2020-08-31 

Kommentar 
Utredning om fortsatta åtgärder pågår. 

 Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712) 0% 2018-01-10 2020-12-31 

Kommentar 
Utifrån att det funnits osäkerheter kring kollektivtrafikens linjesträckning och att 
investering inte sker i fel hållplatslägen så har åtgärder avvaktats. Efter att 
Östgötatrafiken redovisat linjesträckning så planeras åtgärder ske i hållplatsläge vid 
Gronvägen under 2020. 

 Busshållsplats Willys (pr 1713) 0% 2018-01-10 2020-12-31 

Kommentar 
Tillfälligt hållplatsläge färdigställt. Tillgängliga medel i projektet har inte räckt till 
föreslagen åtgärd. Projektet skulle kunna genomföras genom omfördelning av befintliga 
investeringsmedel. Samplaneras med projektet passage 51:an vid Vibergarondellen   

 Strandpromenad Engelska parken (pr 
1714) 

30% 2018-01-10 2020-08-31 

Kommentar 
Utredning pågår för genomförande av åtgärder på Siemens del av Engelska parken. 

 Asfaltering 2018 (pr 9082) 99% 2018-02-09 2020-03-31 

Kommentar 
Åtgärder genomförda. Underlag för slutredovisning till KS är framtaget men har ej 
beslutats. 

 GC-väg Norrmalm - Lillängens 
förskola/Högalid (pr 9127) 

10% 2018-02-09 2020-12-31 

Kommentar 
Trafikverket har meddelat att statsbidrag ej beviljas för det aktuella projektet. Utifrån de 
medel som finns tilldelade finns i nuläge inte ekonomiska medel att genomföra projektet. 
Förvaltningen föreslås att en ny ansökan om statsbidrag tas fram till nästkommande 
ansökningsomgång och för ett eventuellt genomförande år 2021. 

 GC-väg Bildningen (pr 1632) 99% 2018-02-09 2020-02-29 

Kommentar 
Projektet är färdigställt och gång- och cykelväg har anlagts. Kvarstår slutredovisning av 
projektet till kommunstyrelsen. 

 Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712) 50% 2018-02-09 2020-08-31 

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 2020-12-31 

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) 90% 2018-05-21 2020-04-30 

Kommentar 
GC-väg Kolstad har anlagts och projektet är i slutskedet. Besiktning och slutredovisning 
till Trafikverket återstår. 

 GC-väg till framsidan av 
Storängsskolan (pr 9128) 
 

99% 2019-01-01 2020-02-29 

194



Finspångs kommun, Investeringar årsbokslutet 2019-12-31 11(19) 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Anläggande av Gc-väg till framsidan av Storängsskolan har färdigställts. Återstår 
slutredovisning av projektet till kommunstyrelsen. 

 Infrastruktur för 
fastighetsinvesteringar i centrum 

0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är inplanerat under år 2020 - 2021 och har ännu inte startats upp. 

 Infrastruktur - Till förfogande (pr 
1704) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

 Personalparkering Högby 1:2 (pr 
1989) 

10% 2013-10-23 2020-11-30 

Kommentar 
Projekterings- och förfrågningsunderlag är framtaget. Upphandling beräknas ske under 
början av 2020 med byggstart till våren. 

 GC-väg till skolor 80% 2019-01-01 2020-06-30 

Kommentar 
Utredning av prioriterat uppdrag om inventering av GC-vägar till skolor är i slutfasen och 
kommer att redovisas till KS innan åtgärder till KS föreslås. 

 GC-väg Sjövik (pr 9126) 0% 2019-04-16 2020-08-31 

Kommentar 
Ansökan om statlig medfinansiering sökt men ej erhållits. Vidare utredning pågår för 
eventuell ny ansökan. 

Fastigheter  Reinvest ventilationsåtgärder Brenäs 
skola (pr 1725) 

0% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är avbrutet. Omprioritering av investeringsmedel. 

 Förbättringar receptionen (pr 1904) 5% 2016-10-07 2020-09-30 

Kommentar 
Projektet framflyttat till 2020. 

 Grosvadskolan kyla kök (pr 1743) 100% 2018-01-01 2018-12-31 

 Reinvest: Berggården ventilation (pr 
9133) 

99% 2019-02-01 2019-12-31 

 Högtalarlarm Arena Grosvad (pr 
9108) 

100% 2018-09-01 2018-12-31 

 Reinvest: Metallen ventilation plan 3 
(pr 9134) 

99% 2019-02-01 2019-09-30 

Kommentar 
Slutredovisning kvarstår, projektet färdigställt slutet 2019. 

 Reinvest: Ljusfalls skola 
ventilationsbyte (pr 9135) 

0% 2019-02-01 2020-12-31 

 Servisledning Storängsskolans 
moduler (pr 9102) 

100% 2018-09-01 2018-12-31 

 Renovering toalett Grytgöl (pr 9109) 100% 2018-01-01 2018-12-31 

 Duschar Hällestad Grytgöl (pr 9110) 100% 2018-01-01 2018-12-31 

 Underhåll: Lekeberga förskola, ytskikt 
tak (pr 9136) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har genomfört en statusinventering av kommunens fastigheter och 
konstaterades att papptaket var i mycket dåligt skick, medel för åtgärderna avsattes i 
2019 års underhållsplan. Projektet har slutredovisat. 
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 Nytt skärmtak Högalid måltidsenhet 
(pr 9111) 

100% 2018-01-01 2019-12-31 

 Underhåll: Finbo förskola, målning (pr 
9137) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Bergska vux målning (pr 9112) 0% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet avbrutet på verksamhetens begäran 

 Lillängsskolan (pr 1531) 98% 2016-10-07 2018-08-31 

Kommentar 

Vallonbygden har lämnat slutredovisning till kommunen gällande byggnation, konstinköp 
ej genomfört ännu. Slutredovisning kvarstår till KS. 

 Underhåll: Metallen plan 2 undertak, 
belysning (pr 9138) 

99% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet klart, slutredovisning kvarstår. 

 Uppdatering trådlösa nät (pr 9113) 10% 2018-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Pågående projekt med betydligt längre genomförandetid 

 Underhåll: Rejmyre skola, 
fönstermålning (pr 9139) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Viggestorp renovering Kungsörnen 
(pr 9105) 

45% 2018-12-01 2020-08-15 

 Underhåll: Viggestorp skolan, 
målning mm (pr 9140) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Underhåll: Svälthagsskolan 
Björkdungen (pr 9141) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har utfört underhållsinvestering av utemiljön innefattande ny 
lekplatsutrustning samt staket samt ny belysning i ett klassrum. Projektavslut och 
slutredovisning har skett. 

 Underhåll: Hällestad skola, belysning 
m.m (pr 9142) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Underhåll: Aluceum renovering omkl 
(pr 9143) 

99% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet avslutat, slutredovisning kvarstår. 

 Underhåll: Arena Grosvad simhall (pr 
9144) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har renoverat hopptornet och fem invändiga dörrpartier. Slutredovisning 
av projektet har skett. 

 Underhåll: Tegelbruksvägen 1 byte 
förråd (pr 9145) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Underhåll: Ridhus Torstorp, målning 
(pr 9146) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har utfört rengöring och fasadmålning av ridhuset samt fasaden på 
cafeteriadelen. Slutredovisning klar. 

 Underhåll: Parkeringshus 
belysning (pr 9147) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 
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 Underhåll: Ljusfalls skola, fönster & 
mål (pr 9148) 

0% 2019-02-01 2020-12-31 

 Bergska skolan säkerhet (pr 9207) 100% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har sektionerat upp korridorer med nya glaspartidörrar och kortläsare för 
samtliga våningar. 2 ytterdörrar har anslutits till kortläsarsystemet. Slutredovisning av 
projektet har skett. 

 Underhåll: Utrymningstrappa 
Metallen (pr 9116) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

 Ombyggnation Metallen plan 1 
träningsskolan (pr 9208) 

99% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet avslutat, slutredovisning kvarstår. 

 Underhåll: Glasbruk Tak vattenläcka 
(pr 9187) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vid genomgång av fastigheten upptäcktes läckage. 110 kvadratmeter av taket har därför 
försetts med nya underlagsskivor samt klätts med papp. Slutredovisning klar. 

 Underhåll Glasbruk Kallvatten (pr 
9219) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

Kommentar 
Glasbrukets entreprenör tidigare leverantör vill inte köpa värmeleveranser från 
kommunen vilket krävde att kallvattenledningarna kopplades om mellan FFIA sam 
glasbruket. Nya kallvattenledningar har installerats med värmeslingor för att säkerställa 
att de inte fryser sönder när värmeleveranserna upphör. Slutredovisning klar. 

 Verksamhetsanpassning: Högby 
gruppboende altan (pr 9188) 

100% 2019-06-01 2019-12-31 

 Verksamhetsanpassning: Markiser 
IT-avdelning (pr 9189) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

 Ekedal 2:1 (pr 1595) 100% 2016-12-01 2018-12-31 

 Underhåll: Belysning Ridhuset (pr 
9216) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har installerat highbay LED armaturer inklusive rörelsevakter med 
närvarostyrning. Slutredovisning är klar. 

 Ombyggnation skobutik, 
fastighetsenheten (pr 9209, 9210) 

99% 2019-09-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet utfört, slutredovisning kvarstår. 

 Ängen dörrar (pr 9220) 0% 2019-09-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet framflyttat till 2020. 

 Parkering Storängsskolan 0% 2017-05-24 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet har ej startats då planförutsättningar saknats. Avvaktar nytt beslut från 
sektorsledning.  

 Underhåll: Brandskydd kök Metallen 
(pr 9224) 

99% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet klart, slutredovisning kvarstår. 
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 Stationshuset (pr 9152) 
 

5% 2019-01-01 2020-12-31 

 Underhåll Ombyggnad Hårstorp 
3:363 (pr 9230) 

65% 2019-12-01 2020-03-01 

 Underhåll: Takläcka Rejmyre 
Glasbruk (pr 9231) 

24% 2019-12-01 2020-06-30 

 Utredning: Utbyggnad Hällestad (pr 
9221) 

7% 2019-09-01 2020-12-31 

Kommentar 
Förprojektering pågår, planerad upphandling Q2-Q3 2020. 

 Utredning Bildningen Bibliotek (pr 
9223) 

0% 2019-10-01 2019-12-31 

Kommentar 
Diskussion med befintliga hyresgäster pågår. 

 Lotorps förskola 7% 2019-09-01 2022-12-31 

Kommentar 
Detaljplanarbete pågår, projektering pågår för nyproduktion. 

 Solceller kommunala fastigheter- 
Arena Grosvad (pr 1860) 

99% 2017-01-01 2017-09-30 

Kommentar 
Projekt genomfört, slutredovisning till KS kvarstår. 

 Ingelsta Försäljning (pr 1994) 84% 2017-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Avhysning är genomförd på Ingelstad 2:15. Försäljning och budgivning pågår av 
fastigheten Ingelstad 2:1. 

 Ospecificerade reinvesteringsmedel 
(pr 1375) 

66% 2018-01-01 2020-12-31 

 Fastighetsinvesteringar 2018 -
 Nyhemsskolan särskola (pr 9151) 

10% 2018-02-09 2021-12-31 

Kommentar 
Projektet är i nystartskede där nya förutsättningar med fler elever utreds. Projektet 
återupptas under hösten. Utifrån detta bör nytt slutdatum om färdigställande 2021 
beslutas. Inväntar skolutredning. 

 Grosvadköket (pr 9222) 10% 2018-02-12 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet parkerat, inväntar nya direktiv. 

 Lotorps skola (pr 9149) 1% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Planering genomförs efter att lokaliseringen av Lotorps förskola beslutas. Lotorps skola 
har ett framtida behov av upprustning. Detta finns dokumenterat i den statusbesiktning 
som VB genomfört.  

 Kulturhuset utrymningsvägar (pr 
9150) 

99% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet utfört, slutredovisning kvarstår. 

 LSS-boende (pr 9211) 100% 2018-02-12 2022-12-31 

Kommentar 
Ursprunglig placering har avbrutits pga svåra planeringsförutsättningar. Ny placering 
Sundsvägen. Nytt projekt initierat, inväntar beslut i KS. 
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 Äldreboende 1% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är i sin linda där analys av framtida behov analyseras. Framtida boende bör 
synkas med utgång av befintliga kontrakt. Avvaktar politiskt beslut gällande 
upphandlingsform. 

 Ny grundskola tätort 0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Ärendet är satt i väntläge i avvaktan på skarp analys. Avvaktar skolutredning, 

 Ny förskola (eventuellt) 0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet att bereda ytterligare en förskola har inte beretts då förskola i Lotorp, LSS, 
SÄBO mm har prioriterats. Omtag kommer att göras bär fastighet erhållit bemanningen 
samt att skolutredningen slutförts. 

 Fastighetsinvesteringar - Till 
förfogande (pr 1705) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

 Reinvest ventilation Viljan Hällestad 
(pr 1723) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020 

 Reinvest ventilationsåtgärder matsal 
Hällestad skola (pr 1721) 

100% 2018-01-01 2018-09-14 

 Reinvest ny ventilation 
Nyhemsskolan (pr 1724) 

100% 2018-01-01 2018-08-16 

 Reinvest ventilationsåtgärder Brenäs 
skola (pr 1725) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020 

 Underhåll: filmning avlopp 
Viggestorpsskolan (pr 1734) 

100% 2018-01-01 2018-06-30 

 Underhåll: fasadmålning Viggestorps 
förskola (pr 1728) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

 Underhåll: Metallen; relining avlopp 
mm (pr 1729) 

100% 2018-01-01 2018-10-31 

 Underhåll: entréportar 
Storängsskolan (pr 1731) 

100% 2018-01-01 2018-12-31 

 Underhåll: Lekeberga förskola; ytskikt 
tak (pr 1732) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

 Underhåll: lekyta Metallens förskola 
(pr 1733) 

99% 2018-01-01 2019-04-30 

Kommentar 
Projektet slutfört av Vallonbygden och slutredovisat till kommunen. Förvaltningens 
redovisning till KS kvarstår. 

 Underhåll: Nyhemsskolan ytskikt, 
belysning (pr 1736) 

100% 2018-01-01 2018-08-16 

 Underhåll: takbyte Björke skola (pr 
1739) 

100% 2018-01-01 2018-06-07 

Kommentar 
Projektet slutfört av Vallonbygden och slutredovisat till kommunen. Förvaltningens 
redovisning till KS kvarstår. 

 Underhåll: målning ytskikt 
Viggestorpsskolan hus A (pr 1741) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 
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Kommentar 
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020 

 Underhåll: yttertak, undertak 
Viggestorpsskolan hus M2 (pr 1742) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

 Underhåll: Taggsystem kommunhus 
(pr 9124) 

99% 2019-02-01 2019-08-31 

Kommentar 
Projektet avslutat, slutredovisning till KS kvarstår. 

Verksamhetens 
investeringar 

 GIS-plattform (pr 1574) 99% 2017-05-24 2020-03-31 

Kommentar 
Införande av systemet är genomfört och slutredovisning av projektet till 
kommunstyrelsen är under framskrivande. 

 Köksutrustning Storängsgården (pr 
1583) 

55% 2017-05-24 2019-09-30 

Kommentar 
Projektet delavslutat under året. Resterande budgetmedel överförda till pr 9072 Utbyte 
och komplettering av köksutrustning.  

 Köksutrustning kostenheten (pr 9054) 31% 2017-09-15 2019-12-31 

Kommentar 
Endast akuta behov av nya investeringar har genomförts i Grosvadsköket under 2019 i 
avvaktan på beslut av ombyggnad av köket. Resterande budgetmedel överförs till pr 
9072 Utbyte och komplettering av köksutrustning. 

 Utbyte och komplettering av 
köksutrustning (pr 9072) 

37% 2018-08-01 2020-12-31 

 Utbyte och komplettering av 
köksutrustning måltidsenheten (pr 
9073) 

61% 2018-08-01 2019-12-31 

Kommentar 
Under året har köksutrustning inköpts till Nyhemskolans kök och basvägen förskola. 
Resterande budgetmedel överförs till pr 9072 utbyte och komplettering av 
köksutrustning. 

 Verksamhetsutrustning Rtj (pr 9160) 100% 2019-05-16 2019-12-31 

 IT integration modul Aivo 2000 
kostdatasystem (pr 9171) 

11% 2019-05-16 2020-11-30 

Kommentar 
Projektet inväntar beslut om nytt IT stödsystem för kostdataprogram. Nuvarande 
stödsystem upphör att supportas och utvecklas 2021-09-30. Oklart om kommunen äger 
rätten att använda befintligt IT-stödsystem. Upphandling av nytt stödsystem med 
ekonomiintegration krävs för att underlätta fakturering och att effektivisera 
verksamheten.  

 Modul Aivo matdistribution (pr 9172) 8% 2019-05-16 2020-12-15 

Kommentar 
Projektet inväntar beslut om nytt IT stödsystem för kostdataprogram med modul 
matdistribution.  

 Kortterminal transportenhet (pr 9162) 100% 2019-05-16 2019-12-31 

Kommentar 
Utrustning som möjliggör betalningar via kort till Transportenheten har installerats i 
fordonen under året.  

 Lokalvårdsutrustning LV-enhet (pr 
9163) 
 

62% 2019-05-16 2020-06-30 
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Kommentar 
Projektet delavslutat under året, bl a har lokalvårdsutrustning köpts in till Nyhemskolan. 

 Lokalvårdsutrustning MLV (pr 9164) 43% 2019-05-16 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet delavslutat under året. Resterande budgetmedel överförda till pr 9163 
Lokalvårdsutrustning lokalvårdsenheten.  

1.3 Sektor utbildning 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Verksamhetens 
investeringar 

 Skyltar Bergska 2018 (pr 9104) 100% 2018-01-01 2019-01-31 

 Textilsal ro L (pr 9114) 100% 2018-11-01 2019-01-31 

 Inv Storängsskolan 2018 (pr 9117) 100% 2018-11-01 2019-01-31 

 Inventarier Svälthagsskolan 2018 (pr 
9118) 

100% 2018-12-03 2019-01-31 

 Inventarier nya Bergska (pr 1184) 81% 2016-10-07 2020-01-31 

 Fsk omr E och F- staket utomhusgård 
(pr 9067) 

100% 2018-05-02 2019-08-31 

 Utemiljö fsk omr A - 2018 (pr 9070) 0% 2018-05-01 2019-02-28 

Kommentar 
Inte aktuellt med investering. 

 Inventarier Grosvadsskolan 2019 
(9205) 

100% 2019-08-01 2019-12-31 

 Inventarier Finbo (pr 9182) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inv Högklint (pr 9183) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Utemiljö Ängslyckan och Lillängen (pr 
9184) 

100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Laddskåp ipads (pr 9186) 91% 2019-08-22 2020-05-31 

 Inv särskola (pr 9190) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Mediatek Nyhemsskolan (pr 9191) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Ombyggnation Nyhemsskolan (pr 
9192) 

100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inventarier Metallen (pr 9193) 34% 2019-08-22 2020-07-31 

 Inv yrkeslokaler Bergska (pr 9194) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inventarier Grosvadsskolan (pr 9206) 60% 2019-09-01 2020-03-31 

 Inv ro V (pr 9196) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Mediatek Nyhemsskolan 7-9 (pr 
9212) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

 Belysning Bergska skolan (pr 9213) 100% 2019-10-01 2019-12-31 

 Inv ro B och S (pr 9197) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Köksinventarier Vuxenutbildning (pr 
9214) 

0% 2019-10-01 2019-12-31 

 Utemiljö mm Bergska skolan (pr 
9198) 

0% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inventarier ro L (pr 9199) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inventarier ro R (pr 9200) 100% 2019-08-22 2019-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Utemiljö Kvarnens fsk (pr 9203) 100% 2019-08-01 2019-12-31 

 Utemiljö Fsk omr D (pr 9202) 25% 2019-08-01 2020-08-31 

 Inventarier Storängsskolan 2019 (pr 
9204) 

100% 2019-08-01 2019-12-31 

1.4 Vård och omsorg 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Verksamhetens 
investeringar 

 Armstöd toalett Storängsgården (pr 
1357) 

100% 2016-07-01 2019-09-30 

 Nyckelfri hemtjänst (pr 9050) 100% 2017-05-24 2019-06-30 

 Digitala nyckelskåp (pr 9059) 5% 2018-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Hemtjänstenheterna ska köpa in 4 digitala nyckelskåp. Projektet hard blivit försenat och 
nyckelskåpen kommer inhandlas 2020. 

 Möbler säbo (pr 9062) 100% 2018-01-01 2019-12-06 

Kommentar 
Bl a har Betaren inhandlat badrumsskåp, Storängsgården och Hällestadgården har 
inhandlat möbler till gemensamma utrymmen.  

 Golv Metallen (pr 9119) 100% 2018-01-01 2019-06-30 

 Sängar och takliftar (pr 9161) 90% 2019-01-01 2020-02-28 

 Läkemedelsskåp (pr 9165) 100% 2019-01-01 2019-12-03 

 Spoldekontrar (pr 9166) 100% 2019-01-01 2019-12-31 

 Möbler till anhörigverksamhet (pr 
9167) 

100% 2019-01-01 2019-12-03 

 Möbler till Säbo (pr 9168) 100% 2019-01-01 2019-12-31 

 Möbler hemtjänst (pr 9169) 100% 2019-01-01 2019-12-31 

 Portabla AC (pr 9170) 100% 2019-01-01 2019-12-03 

 IT-investeringar 2019 VO (pr 9185) 2% 2019-09-01 2020-12-31 

1.5 Social omsorg 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Verksamhetens 
investeringar 

 Vårdsängar och madrasser SO (pr 
9177) 

0% 2019-06-01 2019-12-31 

 Matbord och stolar SO (pr 9178) 0% 2019-06-01 2019-12-31 

Kommentar 
Investeringen kommer inte att uppgå till ett prisbasbelopp så kostnaden kommer att 
behöva tas i resultatet. 

 Inventarier 
gemensamhetsokal Svälthagens 
servicebostad SO (pr 9179) 

0% 2019-06-01 2020-04-30 

 Inventarier gemensamhetslokal 
Profilens servicebostad (pr 9180) 

0% 2019-06-01 2020-04-30 

 Inventarier lokal boendestödet SO (pr 
9181) 

0% 2019-06-01 2019-12-31 

Kommentar 
Kostnaden uppnådde inte ett prisbasbelopp så kostnaden togs i driftresultatet 2019. 
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Robin Levander 

2020-04-03  1 (1) 

Dnr KS.2020.0430 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunfullmäktige 

Interpellation - integration gör samhället mer hållbart 

Sammanfattning 
Stefan Carlsson (V) har inkommit med en interpellation ställd till ansvarigt 
kommunalråd angående att integration gör samhället mer hållbart 

Hans frågeställningar är: 

Hur väl integrerat är Finspång? Hur ser segregation ut i Finspång? Vilka möts, vilka 
möts inte? 

- Delar kommunalrådet vår syn på vikten av att främja integration och
motverka segregation?

- Delar kommunalrådet vår uppfattning att kommunen snarast bör söka
bidrag ur medel som Delegationen mot segregation utlyste 2020-03-23 för
2020 ”Att ta fram och utveckla kunskap om segregationens nuläge, orsaker
och insatser för att motverka den” för att beskriva och analysera segregation
i Finspång. www.delmos.se

Förslag till beslut 
1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte den

2020-05-19.
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Till kommunalrådet Kristin Andersson 

 

INTERPELLATION      2020-04-05 

    

                         

INTEGRATION GÖR SAMHÄLLET MER HÅLLBART 

Ett samhälle där människor känner sig behövda och ingår i olika sammanhang där de 

möter andra människor av olika slag, det må vara ålder, kön, etnicitet, utbildnings- och 

inkomstnivå, yrke, fritidssysselsättning, familjeform m.m., är ett samhälle där tillit har 

goda möjligheter att växa, där omsorgen om varandra ökar och där färre konflikter 

uppstår. Det är ett samhälle där många tänker och verkar INTEGRATION.  

Ett samhälle där människor separeras, där ålder styr vem man umgås med, där 

arbetsplatsen är starkt enkönad, där människor av olika ursprung sällan möts och 

umgås, där otrygghet och ensamhet isolerar, där fördomar och begränsande normer och 

traditioner hindrar såväl individers som samhällets utveckling, där elever med olika 

uppväxtvillkor skiljs åt under sin skolgång, är ett samhälle där många tänker och verkar 

SEGREGATION. 

Ett samhälle med ett levande, dynamiskt integrationsarbete har bättre förutsättningar 

än andra samhällen att bli socialt hållbart. Med integration menar vi integration i 

begreppets fulla vidd som det beskrivs i inledningen. En god integration stärker också 

demokratin. 

Hur väl integrerat är Finspång? Hur ser segregation ut i Finspång? Vilka möts, vilka möts 

inte? 

- Delar kommunalrådet vår syn på vikten av att främja integration  

och motverka segregation? 

- Delar kommunalrådet vår uppfattning att kommunen snarast bör söka bidrag ur 

medel som Delegationen mot segregation utlyste 2020-03-23 för 2020 ”Att ta 

fram och utveckla kunskap om segregationens nuläge, orsaker och insatser för att 

motverka den” för att beskriva och analysera segregation i Finspång. www.delmos.se 

 

Vänsterpartiet i Finspång 

Stefan Carlsson 
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Robin Levander 

2020-04-03  1 (2) 

Dnr KS.2020.0431 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunfullmäktige 

Motion - integration gör samhället mer hållbart, uppdrag 
till demokratiberedningen 

Sammanfattning 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att analysera, utveckla 
och genomföra medborgardialog om integration i kommunen. 

Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
Demokratiberedningen i uppdrag: 

- Att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör en
analys av hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar integration
dels föreslår vad mer man kan göra för att öka möten mellan människor för
ökad samhörighet

- Att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra en
medborgardialog med civilsamhället om integration

- Att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande uppdrag
eller finner lämpligt

- Att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige

Vänsterpartiet föreslår även i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
kommunfullmäktige i uppdrag 

- Att fullmäktige för en djupare diskussion i anslutning till redovisningen.

Förslag till beslut 

1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter
till kommunfullmäktige för beslut
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  Motion     2020-04-05 
 

Förslag till uppdrag för Demokratiberedningen 

INTEGRATION GÖR SAMHÄLLET MER HÅLLBART - 

Ett samhälle där människor känner sig behövda och ingår i olika sammanhang där de möter 

andra människor av olika slag, det må vara ålder, kön, etnicitet, utbildnings- och 

inkomstnivå, yrke, fritidssysselsättning, familjeform m.m., är ett samhälle där tillit har goda 

möjligheter att växa, där omsorgen om varandra ökar och där färre konflikter uppstår. Det är 

ett samhälle där många tänker och verkar INTEGRATION.  

Ett samhälle där människor separeras, där ålder styr vem man umgås med, där arbetsplatsen 

är starkt enkönad, där människor av olika ursprung sällan möts och umgås, där otrygghet 

och ensamhet isolerar, där fördomar och begränsande normer och traditioner hindrar såväl 

individers som samhällets utveckling, där elever med olika uppväxtvillkor skiljs åt under sin 

skolgång, är ett samhälle där många tänker och verkar SEGREGATION. 

Ett samhälle med ett levande, dynamiskt integrationsarbete har bättre förutsättningar än 

andra samhällen att bli socialt hållbart. Med integration menar vi integration i begreppets 

fulla vidd som det beskrivs i inledningen. En god integration stärker också demokratin. 

Hur väl integrerat är Finspång? Hur ser segregation ut i Finspång? Vilka möts, vilka möts 

inte? 

Vi föreslår att Demokratiberedningen får i uppdrag 

att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör en analys av  

      hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar integration dels föreslår  

      vad mer man kan göra för att öka möten mellan människor för ökad samhörighet 

att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra en medborgardialog  

      med civilsamhället om integration 

att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande uppdrag eller finner  

      lämpligt 

att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige 

 

Vi föreslår kommunfullmäktige  

att i anslutning till redovisningen tid sätts i fullmäktige för en djupare diskussion. 

 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 

Stefan Carlsson, Ingrid Westlund, Conny Lindgren, Christer Nyberg, Leila Marttila 
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Maria Forneman 

2020-04-06  1 (1) 

Dnr KS.2020.0220 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunfullmäktige 

Delgivningar kommunfullmäktige 2020-04-15 

Sammanfattning 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01

2. Årsredovisning 2019 Finspångs Tekniska Verk AB

3. Årsredovisning 2019 Vallonbygden AB

4. Årsredovisning 2019 FFIA

5. Årsredovisning 2019 Finet AB

Förslag till beslut 

1. Att anteckna ovanstående skrivelser till protokollet
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