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Kommunstyrelsen  

 

 

Brottsförebyggande program 2021–2024 

 

Sammanfattning 

Brottsförebyggande rådet presenterar förslag till nytt brottsförebyggande 

program. 

 

Det brottsförebyggande programmet syftar till att förtydliga de övergripande 

politiska målsättningarna för det lokala brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbetet. Det beskriver organisation för arbetet, mål och 

fokusområden samt metod för att skapa förutsättningar för ett strukturerat och 

långsiktigt brottsförebyggande arbete i kommunen. 

 

Det brottsförebyggande programmet ger en samlad bild över de förutsättningar 

som finns för det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 

Brottsförebyggande rådet har med utgångspunkten i detta lyft fram de mål som 

finns formulerade för arbetet och utifrån dessa specificerat fokusområden. 

 

Finspångs Kommuns strategiska inriktning som fokuserar på trygghet, 

delaktighet och samarbete återspeglar sig i det brottsförebyggande arbetet. Det 

brottsförebyggande arbetet kräver bred samverkan både inom kommunen och 

externt med andra organisationer.  

 

Det lokala brottsförebyggande rådet ser att insatser som riktas mot unga och 

utsatta prioriteras. Arbetet sker sektoröverskridande och uppföljning och 

utvärdering av verksamheten sker kontinuerligt. 

  

Samordning, uppföljning och utvärdering är de centrala delarna i det lokala 

brottsförebyggande arbetet och under perioden ska arbetet med metoden effektiv 

samordning för trygghet förverkligas. 

 

Ärendet har beretts av Finspångs brottsförebyggande råd och synpunkter inom 

förvaltningen har inhämtats från Styrgrupp Brå. Polismyndigheten i Östergötland 

har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter i ärendet. Programmet har 

förankrats i de politiska partierna genom ledamöternas informationsspridning till 

respektive partigrupp samt folkhälsorådets ordförande.  
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Frida Granath                                  

ordförande                  

Brottsförebyggande rådet 

2019-09-03  2 (2)  

Dnr KS.2019.0877  

  

 

 

Förslag till beslut 

Finspångs kommuns brottsförebyggande råd föreslår kommunstyrelsen  

1. att anta det brottsförebyggande programmet för perioden 2021–2024. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 16   Dnr: KS.2019.0877 

 

Brottsförebyggande program 2021-2024 

Beskrivning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet presenterar förslag till nytt brottsförebyggande 

program. 

Det brottsförebyggande programmet syftar till att förtydliga de övergripande 

politiska målsättningarna för det lokala brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbetet. Det beskriver organisation för arbetet, mål och 

fokusområden samt metod för att skapa förutsättningar för ett strukturerat och 

långsiktigt brottsförebyggande arbete i kommunen. 

 

Det brottsförebyggande programmet ger en samlad bild över de förutsättningar 

som finns för det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 

Brottsförebyggande rådet har med utgångspunkten i detta lyft fram de mål som 

finns formulerade för arbetet och utifrån dessa specificerat fokusområden. 

 

Finspångs Kommuns strategiska inriktning som fokuserar på trygghet, 

delaktighet och samarbete återspeglar sig i det brottsförebyggande arbetet. Det 

brottsförebyggande arbetet kräver bred samverkan både inom kommunen och 

externt med andra organisationer.  

 

Det lokala brottsförebyggande rådet ser att insatser som riktas mot unga och 

utsatta prioriteras. Arbetet sker sektoröverskridande och uppföljning och 

utvärdering av verksamheten sker kontinuerligt. 

  

Samordning, uppföljning och utvärdering är de centrala delarna i det lokala 

brottsförebyggande arbetet och under perioden ska arbetet med metoden effektiv 

samordning för trygghet förverkligas. 

 

Ärendet har beretts av Finspångs brottsförebyggande råd och synpunkter inom 

förvaltningen har inhämtats från Styrgrupp Brå. Polismyndigheten i Östergötland 

har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter i ärendet. Programmet har 

förankrats i de politiska partierna genom ledamöternas informationsspridning till 

respektive partigrupp samt folkhälsorådets ordförande.  

 

Finspångs kommuns brottsförebyggande råds förslag till beslut nästa möte 

1. Att anta det brottsförebyggande programmet för perioden 2021–2024. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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                                        1 

 

Sammanfattning 

Det brottsförebyggande programmet syftar till att förtydliga de 

övergripande politiska målsättningarna för det lokala brottsförebyggande 

och trygghetsfrämjande arbetet. Det beskriver organisation för arbetet, mål 

och fokusområden samt metod för att skapa förutsättningar för ett 

strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i kommunen. 
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Inledning 

Det övergripande syftet med programmet är att skapa ett strukturerat, kunskapsbaserat och 

långsiktigt förebyggande och främjande arbete i Finspångs kommun. Områdets komplexa 

karaktär kräver en samlad ansats, med gemensamma målsättningar och gemensam grund för 

utvecklingsarbetet, inte enbart inom kommunen utan också med andra aktörer.  

 

Det brottsförebyggande arbetet innefattar åtgärder som syftar till att påverka de 

omständigheter som gör att personer väljer att begå brott medan det trygghetsskapande arbetet 

fokuserar på säkerhet, förutsägbarhet och kontroll. 

 

Programmet tydliggör de övergripande målen och de politiska prioriteringar som finns för det 

lokala brottsförebyggande arbetet. Det är viktigt att inte bortse från att det krävs en möjlighet 

för rådet och verksamheten att snabbat kunna reagera på förändrade omständigheter. 

 

 

Uppdrag 

Brottsförebyggande rådets arbete utgår från tre principer, genom att vara rådgivande, 

uppföljande och initiativtagande. Rådet arbetar med informationsutbyte gällande det 

brottsförebyggande arbetet mellan kommunens nämnder och styrelser, näringsliv, 

föreningsliv, organisationer och annan offentlig verksamhet. 

 

Det brottsförebyggande programmet ger en samlad bild över de förutsättningar som finns för 

det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Brottsförebyggande rådet har 

med utgångspunkten i detta lyft fram de mål som finns formulerade för arbetet och utifrån 

dessa specificerat fokusområden. 

 

Ekonomiska förutsättningar 

Det brottsförebyggande arbetet är en del i den strategiska planen och ingår i förvaltningens 

ordinarie uppdrag och budget. Forskning visar att det finns stora ekonomiska vinster för 

samhällets aktörer (stat, kommun och landsting) att vinna genom ett effektivt 

brottsförebyggande arbete. Utöver den arbetstid som läggs på uppdraget finns medel avsatta 

för kommunens väktare. Trenden de senaste två åren har varit ett ökat väktarbehov. 

 

Organisation av det brottsförebyggande arbetet 

Brottsförebyggande rådet har en organisation som består av tre grupper. Finspångs 

brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå med möjlighet av medverkan från 

andra organisationer och myndigheter, en strategisk tjänstemannanivå, samt operativa 

grupper.  

 

Brå har att följa brottsutvecklingen nära och som främsta uppgift att styra det 

brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för verksamheten.  

 

Den brottsförebyggande styrgruppen har det överordnade ansvaret för att målen och 

prioriteringarna för den brottsförebyggande verksamheten genomförs. Gruppen leds av 

kommundirektören och styrgruppen utser de operativa arbetsgrupperna baserat på mål och 

prioritering. 
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De operativa grupperna tillsätts efter behov och ska verkställa prioriterade insatser, kartlägga 

behov och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna. De ska även följa upp 

gjorda insatser och rapportera till den brottsförebyggande styrgruppen.  

 

Samordnaren för det brottsförebyggande arbetet agerar som en sammanhållande länk och bär 

huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika grupperna.  

Organisation av det brottsförebyggande arbetet i Finspångs kommun 

 

 

Arbetet organiseras i enlighet med metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) vilket 

resulterar i en organisation med 

 en beständig och konkret samverkan 

 det sker en förankring av arbetet nerifrån och upp 

 få en tydlig struktur för roll- och ansvarsområdena och ett påtagligt politiskt ledarskap 

 kommunikationen är bra genom att det är tydligt vilka befogenheter parterna har i 

samverkan 

 information om pågående insatser och aktuell lägesbild går lätt att sprida 

 öka möjligheten till samsyn på den gemensamma problembilden 

 

Formerna för det praktiska arbetet 

Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet innebär att vi arbetar på tre 

kompletterande sätt:  

Långsiktigt förebyggande arbete med tidiga insatser som syftar till att minska 

situationers/miljöers/områdens och individers brottsbenägenhet.  

Kortsiktigt proaktivt förebyggande arbete där vi skaffar oss kunskap om brottens och 

otrygghetens säsongsvariation och om vilka grupper av individer i vår kommun som har högre 

13



 

4 

risk än andra att slå in på en brottslig bana, så att vi systematiskt kan arbeta mer riktat 

förebyggande vid rätt säsong och tidpunkt.  

I det kortsiktiga reaktiva förebyggande arbete kartlägger vi kontinuerligt brott och otrygghet 

och ser specifikt var vi just nu har aktuella problem. Detta så att det blir tydligt var och när 

problemet förekommer så att insatser riktas rätt för att kunna förhindra att problem fortsätter.  

Vi gör analys av orsakerna till problemet ifråga och riktar sen insatser mot det som vi 

bedömer är orsakerna till problemet som är identifierat. 

 

Bakomliggande strategiska dokument 

Brottsförebyggande rådets arbete utgår från de nationella riktlinjer och styrdokument som 

beskriver hur det brottsförebyggande arbetet bör utformas.  

 Dessa beskriver samverkan, uppföljning och utvärdering som väsentliga delar i ett 

effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

 

Det brottsförebyggande arbetet är sektorsövergripande och påverkar många av de mål som 

Finspångs kommun anger i den strategiska planen. Den strategiska planen bygger på de 

globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där mål nummer 11 och 16 har en tydlig koppling 

mot det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 

Enligt brottsförebyggande rådets reglemente ska samverkansavtal mellan lokalpolisen ligga 

till grund för det operativa arbetet. Avtalet ska ange de yttre ramarna för samverkan kring den 

brottsförebyggande verksamheten samt lyfta fram problemområden där gemensamma 

åtgärder är möjliga. 

Parterna förbinder sig genom avtalet att arbeta 

 Trygghetsskapande och brottsförebyggande 

 Arbeta med kartläggning och uppföljning bland annat genom aktuell brottsstatistik.  

 Arbeta med Medborgarlöften 

Inom förvaltningen bryts det politiskt beslutade samverkansavtalet ned till en handlingsplan 

med konkreta åtgärder inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.  

Det finns ett strakt samband mellan det drogförebyggande och brottsförebyggande arbetet då 

alkohol och narkotika är kriminogena faktorer. Brottsförebyggande rådet och dess styrgrupp 

ska därför beakta ANDT- strategin och målsättningarna i denna.  

 

Övergripande mål  

Finspångs kommuns övergripande mål med det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 

arbetet är att Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i och brottsligheten och 

den upplevda otryggheten ska minska.  

14



 

5 

Detta mäts på flera sätt, dels via polisanmälda brott och trygghetsundersökningar där våra 

medborgare regelbundet får svara på frågor om upplevd otrygghet och om utsatthet för brott. 

På så sätt kan vi följa upp i vilken utsträckning vi når våra mål med vårt brottsförebyggande 

och trygghetsfrämjande arbete. 

Detta mäts genom: 

 Antalet våldsbrott och tillgreppsbrott ska minska 

 Vi arbetar för att motverka våld 

 Den upplevda tryggheten ska öka 

 Invånare 16–84 år (fördelat på män och kvinnor) som avstår från att gå ut ensamma 

ska minska 

 

Fokusområden 

Finspångs Kommuns strategiska inriktning som fokuserar på trygghet, delaktighet och 

samarbete återspeglar sig i det brottsförebyggande arbetet. Det brottsförebyggande arbetet 

kräver bred samverkan både inom kommunen och externt med andra organisationer.  

Det lokala brottsförebyggande rådet ser att insatser som riktas mot unga och utsatta 

prioriteras. Arbetet sker sektoröverskridande och uppföljning och utvärdering av 

verksamheten sker kontinuerligt.  

Samordning, uppföljning och utvärdering är de centrala delarna i det lokala 

brottsförebyggande arbetet och under perioden ska arbetet med metoden effektiv samordning 

för trygghet förverkligas. 

 

Begreppsförklaringar  

Våldsbrott innebär våld mot en annan person, till exempel misshandel, våld i nära relation, 

mäns våld mot kvinnor, sexualbrott och dråp. Det är en liten grupp personer som utsätts för en 

stor del av alla brottshändelser som sker under ett år. Utsattheten för brott är inte jämnt 

fördelad i befolkningen, då de flesta inte alls drabbas av brott, medan en mycket liten del 

utsätts för många händelser och därmed är upprepat utsatta för brott. 

Tillgreppsbrott är ett gemensamt begrepp för brott som innebär att någon utan lov tar något 

som tillhör någon annan, till exempel snatteri, stöld och rån. 

Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett systematiskt arbetssätt som bygger på 

kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet 

genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.  

Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner avseende deltagare (funktioner), 

dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation. 
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Uppföljning  

Brottsförebyggande rådet åläggs enligt reglementet för kommunstyrelsens rådgivande organ 

och särskilda kommittéer att föra minnesanteckningar som redovisas till kommunstyrelsen 

kontinuerligt.   

De utsedda arbetsgrupperna ska följa upp de insatser som gjorts och rapporteringen sker via 

samordnaren för det brottsförebyggande arbetet till den brottsförebyggande styrgruppen och 

lokala Brå. Arbetsgrupperna ansvarar för att en lokal kartläggning kopplat till de övergripande 

områdena i det brottsförebyggande programmet genomförs årligen.  

Brottsförebyggande rådet redovisar uppföljning till kommunstyrelsen en till två gånger per år. 

 

 

16



  

 

Frida Granath                           

ordförande                     

Brottsförebyggande rådet  

2020-12-07  1 (2)  

Dnr KS.2020.0400  

  

 

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  

 

 

Stöd till Stöldskyddsföreningens arbete med 
Grannsamverkan 

 

Beskrivning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet föreslår kommunstyrelsen att bevilja bidrag till 

Stöldskyddsföreningen för att stötta deras arbete med Grannsamverkan i 

Finspångs kommun. Stöldskyddsföreningen är huvudman för organisationen 

Samverkan mot brott där flera aktörer, bland annat SKR, Polismyndigheten, 

försäkringsbolag och bostadsbolag medverkar.  

Brottsförebyggande rådet har inhämtat information från polismyndigheten om 

hur de arbetar för att stötta Grannsamverkan i kommunen samt tagit del av de 

undersökningar och utvärderingar som finns inom området och som påvisar 

metodens brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt.  

Grannsamverkan har funnits i Finspång sedan 1,5 år tillbaka och det är flera 

områden som visar intresse att medverka. 

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för 

brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende. De boende 

erhåller kunskap om hur de skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för 

tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också 

trivseln i bostadsområden. 

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis. 

Polisen informerar de boende vid uppstartsmöte och har sedan successiv kontakt 

med områdets kontaktombud. Det är helt avgörande för framgång att de boende 

själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta 

Grannsamverkan i området. 

Brottsförebyggande rådet har undersökt vilka möjligheter kommunen har att 

bidra till denna verksamhet och presenterar därför förslag om ekonomiskt stöd 

till Stöldskyddsföreningen. Detta för att täcka del av kostnaden för skyltar och 

material som delas ut till de boende och bostadsområdet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut påverkar kommunstyrelsen budget för oförutsedda behov. 

Medverkan begränsar sig till ekonomiskt stöd och innebär inga ytterligare 

kostnader för kommunen. Beslut om eventuellt fortsatt stöd fattas av 

kommunstyrelsen.  
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Frida Granath                           
ordförande                     
Brottsförebyggande rådet  

2020-12-07  2 (2)  

Dnr KS.2020.0400  

  

 

 

Förslag till beslut 

Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun föreslår kommunstyrelsen 

1. Att bevilja stöd om 5000 kronor till SSF Stöldskyddsföreningen för år 

2021 

2. Att bevilja stöd om 5000 kronor till SSF Stöldskyddsföreningen för år 

2022 

3. Att finansiering sker genom kommunstyrelsen medel för oförutsedda 

behov. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 17   Dnr: KS.2020.0400 

 

Förslag om bidrag till Grannsamverkan 

Beskrivning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet föreslår kommunstyrelsen att bevilja bidrag till 

Stöldskyddsföreningen för att stötta deras arbete med Grannsamverkan i 

Finspångs kommun. Stöldskyddsföreningen är huvudman för organisationen 

Samverkan mot brott där flera aktörer, bland annat SKR, Polismyndigheten, 

försäkringsbolag och bostadsbolag medverkar.  

Brottsförebyggande rådet har inhämtat information från polismyndigheten om 

hur de arbetar för att stötta Grannsamverkan i kommunen samt tagit del av de 

undersökningar och utvärderingar som finns inom området och som påvisar 

metodens brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt.  

Grannsamverkan har funnits i Finspång sedan 1,5 år tillbaka och det är flera 

områden som visar intresse att medverka. 

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för 

brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende. De boende 

erhåller kunskap om hur de skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för 

tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också 

trivseln i bostadsområden. 

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis. 

Polisen informerar de boende vid uppstartsmöte och har sedan successiv kontakt 

med områdets kontaktombud. Det är helt avgörande för framgång att de boende 

själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta 

Grannsamverkan i området. 

Brottsförebyggande rådet har undersökt vilka möjligheter kommunen har att 

bidra till denna verksamhet och presenterar därför förslag om ekonomiskt stöd 

till Stöldskyddsföreningen. Detta för att täcka del av kostnaden för skyltar och 

material som delas ut till de boende och bostadsområdet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut påverkar kommunstyrelsen budget för oförutsedda behov. 

Medverkan begränsar sig till ekonomiskt stöd och innebär inga ytterligare 

kostnader för kommunen. Beslut om eventuellt fortsatt stöd fattas av 

kommunstyrelsen.  

Brottsförebyggande rådets förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja stöd om 5000 kronor till SSF Stöldskyddsföreningen för år 

2021 

2. Att bevilja stöd om 5000 kronor till SSF Stöldskyddsföreningen för år 

2022 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

3. Att finansiering sker genom kommunstyrelsen medel för oförutsedda 

behov. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

- - - - - 
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Från: Nilsson, Lina <lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se> 
Skickat: den 23 mars 2020 14:52 
Till: Nilsson, Lina 
Ämne: Önskan om bidrag till Grannsamverkan 
Bifogade filer: Brev till kommun ang bidrag 2020.docx; Sammanfattning GSV resultat.pdf 
 
Till Ordföranden eller annan ansvarig för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i 
kommunen, 
Bifogat finner ni ett brev med önskan om bidrag till Grannsamverkan. Dessutom finner ni den 
utvärdering av metoden som gjordes av docent Peter Lindström på Malmö högskola på uppdrag av 
Samverkan mot brott, organisationen bakom Grannsamverkan. 
Vänligen, 
Lina Nilsson 
 
LINA NILSSON 
Rådgivningsexpert/Projektledare 
Ordf. Grannsamverkan nationella gruppen  
 
SSF Stöldskyddsföreningen 
Box 27052 
102 51 Stockholm 
Besöksadress: Tegeluddsvägen 76 
Tel 08-783 74 56 
Mail lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se  
Hemsida www.stoldskyddsforeningen.se 
Facebook www.facebook.com/stoldskyddsforeningen 
 
 

 
 
SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare 
samhälle.  
Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete. 
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     Stockholm 20 mars 2020 

Stöd till Grannsamverkan 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 

Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden 

Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En 

sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad 

trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på 

Malmö Högskola, 2019.) 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg 

Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, 

Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 

Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av 

ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att 

medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska 

behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och 

informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 

tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat 

material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta 

upp.  

Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun 
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket 
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr det kommande året, för att täcka 
en del av det material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar 
vi behöva begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt. 
Ert stöd till verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och 
skickar/mailar tillbaka den till oss senast den 30 juni 2020. 

40 kommuner är redan med och stödjer verksamheten 2020, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni 
på startsidan på vår hemsida. Som stödjande kommun är er kommun med på SAMBOS hemsida, ni 
får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan 
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens den 
24 september 2020 för 300 deltagare inom Polis och kommun för att öka kunskapen om hur 
Grannsamverkan bäst bedrivs i en kommun.  

För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller 
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Landsting på 
telefon 08-452 79 58. 

Med vänliga hälsningar; 

Lina Nilsson 
Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen 
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott 
Telefon 08-783 74 56 E-post lina@ssf.nu 
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Stöd till Grannsamverkan år 2020–2021 

 

Fakturaunderlag 

 

KOMMUN 
 
 

 

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2020.    
 
 

 

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2020–2021. 
 
 

 

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet. 
 
 

 

Fakturaadress 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter (e-post och telefon) 
 
 
 
 

 

Skickas eller e-postas till SSF Stöldskyddsföreningen: 

102 51 Stockholm 

Box 27052 

SSF Stöldskyddsföreningen 
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Sammanfattade resultat från utvärderingen 

 

GRANNSAMVERKANS 

EFFEKTER PÅ BROTT OCH 

OTRYGGHET  

I SVERIGE 
 

Utvärdering av Peter Lindström docent Malmö 

Högskola/Polisen 

2019-01-31 
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36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan 

 

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans 

effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en 

genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i 

kontrollområden. 

Antalet bostadsinbrott i Sverige har under flera års tid ökat och varit den brottslighet som 

svenska folket oroat sig mest för. År 2018 skedde en kraftig minskning av de polisanmälda 

bostadsinbrotten jämfört med föregående år – förklaringen till minskningen har angetts vara 

ökade gränskontroller, fler gripna personer och Grannsamverkan. Tidigare internationell 

forskning har pekat på att Grannsamverkan kan minska de bostadsrelaterade brotten med i 

genomsnitt 26 procent.  

 

Ett nationellt projekt delfinansierat av Brottsförebyggande rådet (Brå) och genomfört av SSF 

Stöldskyddsföreningen, Polismyndigheten och Samverkan mot brott (SAMBO) har genomförts 

för att ta reda på om Grannsamverkan även är effektiv brottsförebyggande metod i Sverige. 

 

För att mäta effekten har ett ambitiöst upplagt projekt med förmätning (anmälda brott 

respektive en trygghetsundersökning) innan Grannsamverkan startade upp samt uppföljning 

av den polisanmälda brottsligheten och en ny trygghetsundersökning 18 månader senare 

genomförts. Utgångspunkten var att utsattheten för brott i 12 nya grannsamverkansområden 

med småhus och 12 med flerfamiljshus skulle jämföras med kontrollområden (med en s.k. 

kvasiexperimentell design). 

 

En jämförelse av de polisanmälda bostadsrelaterade brotten två år innan och två år med 

Grannsamverkan visar en minskning med 36 procent i försöksområdena mot 8 procents 

minskning i kontrollområdena. Minskningen i kontrollområdena är lika stor som för landets 

som helhet. Nettoeffekten av Grannsamverkan är därmed 28 procent. Störst effekt av 

Grannsamverkan märks bland flerfamiljshus. Utvärderingen visar vidare att 38 procent av de 

boende i försöksområden upplever en ökad känsla av trygghet i och med Grannsamverkan.  

 

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i 

Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i 

Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.  

 

Framgångsfaktorerna för Grannsamverkan är dels en ökad informell social kontroll (en högre 

andel uppger att de talar med sina grannar om vad som händer i området), dels ett stärkt 

engagemang bland de boende och polisen. 
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Diagram över resultaten 
 

 

 

 

26



  

 

Peter Kindblom 

2020-11-30  1 (2)  

Dnr KS.2020.0525  

  

 

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  

 

 

Medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Götaland 

 

Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) informerade Finspångs kommun den 

29 april 2020 om möjligheten för fler kommuner att bli medlemmar i förbundet. 

Räddningschefen fick i uppdrag att göra en utredning om ett eventuellt 

medlemskap.  

 

En konsultfirma med namnet Prospero anlitades för uppdraget. Målet för 

uppdraget var att beskriva konsekvenserna av ett medlemskap, identifiera för och 

nackdelar med ett medlemskap och lämna en rekommendation till beslut. Syftet 

var att ta fram ett beslutsunderlag till Finspångs kommun. Utredningen 

genomfördes med hjälp av lag, föreskrifter, allmänna råd, framtidsstudier och till 

mycket stor del av intervjuer.  

 

Utredningen visar att Räddningstjänsten i Finspångs kommun redan idag är 

anpassad efter den nya Lagen om skydd mot olyckor som träder i kraft den 1 

januari 2021. I propositionen till den nya lagen så går det att anta att staten på 

sikt anser att det ska bli färre räddningstjänster i Sverige, och att samarbetena 

mellan räddningstjänster ska breddas och inte bara innefatta det operativa 

samarbetet. I de intervjuer som genomförts i utredningen så framkommer det 

tydligt att många är nöjda med den räddningstjänst som finns i Finspångs 

kommun idag. Men det lyfts också att man anser att det finns en ekonomisk 

vinning och kunna tillgodose expertkompetensens vid ett medlemskap.  

 

Utredarna uppfattar att det i samband med intervjuerna finns flera som är 

tveksamma till ett medlemskap. Utredarna anser att tveksamheter inte är en god 

grund för att bli medlemmar, varken för RTÖG eller Finspångs kommun.  

 

Utredarna anser att det inte finns något som hindrar Finspångs kommun utifrån 

verksamhetsperspektivet att bli medlemmar nu. Men utredarna konstaterar också 

att det finns tveksamheter och då rekommenderar Finspångs kommun att lära 

känna RTÖG bättre innan ett eventuellt medlemskap.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Att inte ingå i ett medlemskap i förbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland under 2021.  

2. Att förvaltningen får i uppdrag att meddela RTÖG beslutet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 18   Dnr: KS.2020.0525 

 

Medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Götaland 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) informerade Finspångs kommun den 

29 april 2020 om möjligheten för fler kommuner att bli medlemmar i förbundet. 

Räddningschefen fick i uppdrag att göra en utredning om ett eventuellt 

medlemskap.  

 

En konsultfirma med namnet Prospero anlitades för uppdraget. Målet för 

uppdraget var att beskriva konsekvenserna av ett medlemskap, identifiera för och 

nackdelar med ett medlemskap och lämna en rekommendation till beslut. Syftet 

var att ta fram ett beslutsunderlag till Finspångs kommun. Utredningen 

genomfördes med hjälp av lag, föreskrifter, allmänna råd, framtidsstudier och till 

mycket stor del av intervjuer.  

 

Utredningen visar att Räddningstjänsten i Finspångs kommun redan idag är 

anpassad efter den nya Lagen om skydd mot olyckor som träder i kraft den 1 

januari 2021. I propositionen till den nya lagen så går det att anta att staten på 

sikt anser att det ska bli färre räddningstjänster i Sverige, och att samarbetena 

mellan räddningstjänster ska breddas och inte bara innefatta det operativa 

samarbetet. I de intervjuer som genomförts i utredningen så framkommer det 

tydligt att många är nöjda med den räddningstjänst som finns i Finspångs 

kommun idag. Men det lyfts också att man anser att det finns en ekonomisk 

vinning och kunna tillgodose expertkompetensens vid ett medlemskap.  

 

Utredarna uppfattar att det i samband med intervjuerna finns flera som är 

tveksamma till ett medlemskap. Utredarna anser att tveksamheter inte är en god 

grund för att bli medlemmar, varken för RTÖG eller Finspångs kommun.  

 

Utredarna anser att det inte finns något som hindrar Finspångs kommun utifrån 

verksamhetsperspektivet att bli medlemmar nu. Men utredarna konstaterar också 

att det finns tveksamheter och då rekommenderar Finspångs kommun att lära 

känna RTÖG bättre innan ett eventuellt medlemskap.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att inte ingå i ett medlemskap i förbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland under 2021.  

2. Att förvaltningen får i uppdrag att meddela RTÖG beslutet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Prospero Management AB  Kontor och besöksadress:  Västra Hamngatan 13A, 411 17 Göteborg 
Org.Nr 556559-8538   Vasagatan 7, 111 20 Stockholm 
Tel +46 (0)31 13 69 70 
www.prospero.se  

 

 

Foto: Finspångs kommun 

 

RAPPORT FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 

 

Medlemskap i Räddningstjänsten Östra Götaland 
 

FIN 801 Medlemskap i RTÖG Rev A1 

 

2020-11-25 
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 2020-11-25 FIN 801 Medlemskap i RTÖG Rev A1 Sida 2 (32) 

Författare: Åke Jacobsson, Rainar All Granskad: Linda Lorentson  ake@prospero.se 

 
Prospero Management AB  Kontor och besöksadress:  Västra Hamngatan 13A, 411 17 Göteborg 
Org.Nr 556559-8538   Vasagatan 7, 111 20 Stockholm 
Tel +46 (0)31 13 69 70 
www.prospero.se  

SAMMANFATTNING  

 

I Östergötland finns tretton kommuner, varav kommunerna i Linköping, Norrköping, Söderköping, 
Valdemarsvik och Åtvidaberg samarbetar i ett kommunalförbund, Räddningstjänsten Östra Götaland, 
RTÖG. RTÖG och dess medlemskommuner har genom ett brev till samtliga övriga kommuner i länet 
efterhört intresset för ett medlemskap i RTÖG. Mottagare är kommunerna Boxholm, Finspång, Kinda, 
Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre och Ödeshög.  

Finspång kommun önskar ett beslutsunderlag som belyser konsekvenserna av ett medlemskap i RTÖG. 

Rapporten är framtagen genom i huvudsak intervjuer samt inläsning av dokument. 

Rekommendation till fortsatt arbete 

I intervjuerna framkommer två tydliga olika uppfattningar. Den ena är att det fungerar mycket bra idag med 
en tydlig lokal verksamhet men en liten osäkerhet vad ett medlemskap innebär för den lokala 
verksamheten och möjligheten att påverka. Kommuninvånarna utkräver ansvar av sina lokalpolitiker 
oavsett associationsform. Den andra är att nuvarande räddningstjänst kostar för mycket och det är för stor 
koncentration till centralorten. Det gemensamma är att det finns ett förtroende för RTÖG. 

En utgångspunkt är att nuvarande verksamhet förs över till förbundet vid ett medlemskap då 
verksamheterna stämmer väl överens med varandra. Det täta samarbetet med industrin och den stora 
volymen brandskyddutbildning kan fortsätta. Samarbete med industrin är inget främmande för RTÖG, som 
också har liknande samarbeten redan idag. 

Medlemsavgiften bestäms utifrån självkostnaden för den verksamhet som kommunen för över till 
förbundet. 

Denna rapport svarar på många frågor, dock inte alla. Det har egentligen inte framkommit något som 
hindrar ett medlemskap. Det finns en bra kunskap och insikt i hur det fungerar idag med en egen 
organisation men en osäkerhet kring ett medlemskap, främst kring den lokala organisationen i Finspång 
och den reella möjligheten att påverka.  

Vår bedömning är att ur ett långsiktigt perspektiv behöver Finspångs kommun samarbetspartners för att 
möta framtiden. De finns två alternativa vägar. Den ena är den väg som kommunerna i Jönköpings län 
valt. Där är de flesta räddningstjänsten förvaltningar i sin kommun. Utifrån det sker ett mycket omfattande 
samarbete med civilrättsliga avtal som grund. Den andra vägen är att bli medlem i ett kommunalförbund. 
(Kommunallagen anger även gemensam nämnd som samarbetsform men det bedömer vi inte vara 
aktuellt i detta fall.). Sannolikt kommer fler av länets kommuner att bli medlemmar i RTÖG vilket försvårar 
samverkan med civilrättsliga avtal som grund. RTÖG:s inställning är att räddningstjänstsamverkan sker 
bäst i ett kommunalförbund. 

Ett medlemskap är ett långsiktigt engagemang och de måste finnas en övertygelse om att det är rätt för 
Finspång. Vi upplever att det finns en tvekan. Tvekan är ingen bra grund för ett medlemskap. Tvekan 
behöver bytas mot en insikt om att det är en bra utveckling för kommunen. Vi upplever att tvekan grundar 
sig på både i hur det är att vara medlem och en viss okunskap om RTÖG. Det är heller inte bra för RTÖG 
att få en tveksam medlemskommun. 

Det finns behov av att lära känna RTÖG lite bättre. Detta kommer bland annat att ske genom anslutningen 
till den gemensamma ledningscentralen som benämns systemledning i kommande lagtext.  

Även RTÖG behöver lära känna Finspångs kommun bättre. Det behövs gemensamma aktiviteter på alla 
organisationsnivåer. 

Den lokala demokratiska processen måste få ta den tid som behövs. Ett medlemskap bör lämpligen ske 
vid ett årsskifte och kanske allra helst vid en ny mandatperiod Enligt vår uppfattning är det första lämpliga 
anslutningstillfället efter nästa val då det ska utses nya politiska församlingar. 
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Vår rekommendation är att Finspång och RTÖG lär känna varandra under 2021. Det som bla behöver 
belysas är hur det går att kombinera storskaligheten med en önskad lokal närvaro. Under första halvåret 
2022 prövar kommunen frågan om ett eventuellt medlemskap och om kommunen är beredd till ett 
långsiktigt engagemang med RTÖG kan en ansöka om medlemskap ske från 1 januari 2023.  

Om tvekan kvarstår är det vår rekommendation att fortsätta i egen regi med full rådighet över 
räddningstjänsten tills dess det finns en övertygelse om att ett långsiktigt engagemang med RTÖG är 
bästa lösningen för Finspångs kommun. 
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RAPPORT
 

1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

I Östergötland finns tretton kommuner, varav kommunerna i Linköping, Norrköping, Söderköping, 
Valdemarsvik och Åtvidaberg samarbetar i ett kommunalförbund, Räddningstjänsten Östra Götaland, 
RTÖG. RTÖG och dess medlemskommuner har genom ett brev till samtliga övriga kommuner i länet 
efterhört intresset för ett medlemskap i RTÖG. Mottagare är kommunerna Boxholm, Finspång, Kinda, 
Mjölby, Motala, Vadstena, och Ödeshög.  

Finspång kommun önskar ett beslutsunderlag som belyser konsekvenserna av ett medlemskap i RTÖG. 

Finspångs kommun kommer tillsammans med alla andra kommuner, förutom Ydre, i länet att ansluta sig 
RTÖG:s systemledning hösten 2020. 

1.2 MÅL OCH SYFTE 

Målet med uppdraget är att i samarbete mellan Prospero och Finspångs kommun 

• beskriva konsekvenserna av ett medlemskap i RTÖG 

• identifiera för och nackdelar med ett medlemskap 

• lämna en rekommendation till beslut 

Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag till Finspångs kommun. 

2 GENOMFÖRANDE 

Rapporten är framtagen av Prospero Management AB av konsulterna Rainar All och Åke Jacobsson. 
Arbetet har genomfört september - december 2020 med i huvudsak intervjuer av och inläsning av 
dokument, se avsnitt 10.1 Intervjuer och 10.2 Dokumentation.  
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3 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 

Lagen om Skydd mot Olyckor från 2003 har ett huvudsyfte och det är att minska antalet olyckor och 
skador till följd av olyckor. Detta ska ske genom målstyrning istället för detaljstyrning från statens sida 
och ge en ökad möjlighet för kommunerna att anpassa sin verksamhet utifrån lokala förhållanden. Det 
förebyggande arbetet ska stärkas och den enskildes ansvar i förhållande till det offentliga ska göras 
tydligare. Kommunen ska samordna det olycksförebyggande arbetet inom kommunens område samt öka 
lärandet genom att genomföra olycksorsaksutredningar. 

3.1 LAGSTIFTARENS KRAV PÅ SAMVERKAN 

Idag är det vanligt i Sverige att kommunerna samverkar i sitt räddningstjänstansvar. Det sker genom 
civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller kommunalförbund. 

I räddningstjänstlagen 1986 utryckte lagstiftaren tydliga krav på kommunerna att börja samverka vad det 
gäller räddningstjänst: 

7 § Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till 

följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycks- och skadeförebyggande 

verksamhet i kommunen. 

8 § Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddningstjänsten 

och för förebyggande verksamhet enligt 7 §. 

 
Motiven var att minska olikheterna inom räddningstjänsten och att höja effektiviteten. Denna samverkan 
skulle ske på frivillig väg vad det gäller innehåll och former utan inblandning från statens sida. 
Lagstiftarens mening var att samverkan inte enbart skulle gälla resurser utan att den även skulle omfatta 
förebyggande arbete mot bränder och mot skador till följd av bränder. 

Den nu gällande lagen om skydd mot olyckor bekräftar att förväntningarna på samverkan kvarstår. Utdrag 
ur Lagen om Skydd mot Olyckor 2003: 

6 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna lag skall 

samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs. 

Utdrag ur propositionen bakom Lagen om Skydd mot Olyckor: 

”Kommunerna får själva, utan inblandning från staten, bestämma formerna för ett sådant samarbete. 
Särskilt för mindre kommuner kan det vara en fördel att söka samarbete för att utveckla 
verksamheten. Det kan t.ex. råda svårighet att anställa personal med särskild kompetens. Ett 
samarbete kommuner emellan kan då vara en lösning. Samarbete kan ske genom särskilda avtal 
men också i kommunalförbund eller gemensam nämnd.” 

3.2 REVIDERAD LAGSTIFTNING 

Regeringen överlämnade i juni 2020 en proposition till Riksdagen med förslag på åtgärder för en mer 
likvärdig och effektiv kommunal räddningstjänst över hela landet. Syftet med förslagen är att skapa bättre 
förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Förlaget förväntas träda i kraft 
1 januari 2021. 

Förslagen handlar främst om 

• starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst 

• krav på kommunerna att ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten 

• flytta tillsynen och stöd över kommunens räddningstjänst från länsstyrelserna till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) 

• om kommunerna brister i sina skyldigheter får MSB möjlighet att förelägga kommunerna att 
åtgärda bristerna 
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• MSB ska få en möjlighet att prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser om det finns 
konkurrerande behov av dem 

Kommunernas mycket stora frihet att själva besluta om den kommunala servicenivån gällande olyckor där 
kommunen har skyldighet att vidta åtgärder kommer att kvarstå. Dock ska räddningstjänstens förmåga 
beskrivas lite tydligare i kommande handlingsprogram. 

Kravet kommer att bli att beskriva förmågan att 

a) genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka 
b) genomföra flera samtidiga räddningsinsatser 
c) genomföra omfattande räddningsinsatser 
d) utöva ledning i räddningstjänsten. 
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4 FRAMTIDSSTUDIE 2030 MED FOKUS PÅ KOMMUNAL 

RÄDDNINGSTJÄNSTORGANISATION 

Den senaste framtidspaningen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomfört 
publicerades 2017 och heter. ”Framtidsstudie år 2030 med fokus på kommunal räddningstjänst”. Den 
genomfördes av företaget Kairos Future. 

Rapporten bekräftar tidigare framtidspaningar och tydliggör att räddningstjänsten måste planera för en 
mer komplex och oförutsägbar miljö. 

I rapporten hittar vi bland annat följande iakttagelser gällande räddningstjänstens framtid: 

 

Nya olyckslandskapet –fokusförskjutningar och glidningar 

Den framtida värld som trenderna målar upp är samtidigt likadan som vår men på många sätt helt 
annorlunda 

• Från spektakulärt till trivialt 

• Från litet och ofta till stort och sällan 

• Från vänlig till aggressiv biologi 

• Från olycka till ond avsikt 

• Från raka uppdrag till komplexa 

• Från ”hjältar” till ”maktens lakejer” 
 

Nya prioriteringar 

Sammanfattar samhällets och medborgarnas nya krav och förväntningar på räddningstjänsten i framtiden. 

Från   Till 

Reaktiv/rycka ut   Proaktivt/förebyggande 

Akut   Långsiktigt 

Rena släckjobb   Lagarbete 

Lokalt   Regionalt/nationellt 

Pump o slang   Drönare, Instagram & robotar 

Tacksamhet /beröm  Krav och kritik 

Liten miljöhänsyn  Stor miljöhänsyn 

   Civilt försvar 

 

Nya förmågor 

• Förmåga att snabbt kraftsamla över organisationsgränserna 

• Förmåga att vara hela samhällets räddare 
 

Nya förmågor –kompetenskrav 

Teknik 

• IT-säkerhet 

• Solceller och smarta hus 
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Social och kulturell kompetens 

• Nå fram till de som nyligen kommit till Sverige 

• Samarbeta mot vardagsolyckorna inom kommunen 
Samhällsbyggnad 

• Klimatförändringens påverkan på samhället 

• Samarbete kring infrastruktursatsningar 
Ledning 

• Samarbeta över geografiska och organisatoriska gränser 

• Lagar och regler i krissituationer 

Nya uppgifter 

• Civilt försvar 

• Hantera terrorhot och terrorbrott 

• Hantera smitta och biologiska hot 

Auktoritet och förebild i samhället 

• Mångfald och jämställdhet 

• Dialog med medborgarna i lokalsamhället 

• Följa omvärldsutvecklingen 

• Förmåga att agera proaktivt och med auktoritet 
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5 NULÄGE 

5.1  FINSPÅNGS KOMMUNS RISKANALYS ENLIGT LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 

Finspångs kommun är en stor kommun till ytan och har ca 22 000 invånare som är fördelade i tätorten 
Finspång samt omkringliggande orter Rejmyre, Lotorp, Falla, Sonstorp, Hällestad, Ljusfallshammar, 
Grytgöl, Butbro, Borggård och Igelfors. Genom kommunen går riksväg 51 samt länsväg 215 som knyter 
Finspång mot Örebro, Norrköping och Linköping. 

SEVESO-Anläggningar inom kommunen 

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU 
antagit det så kallade Sevesodirektivet som är implementerad i svensk lagstiftning. Inom Finspångs 
kommun finns följande anläggningar som uppfyller kraven enligt lagstiftningen. 

• Jernbro Industri Service AB 

• Siemens Energy AB  

• Nammo Vingåkersverken AB 

Siemens Energy har kommande stora satsningar på vätgas vid sin anläggning. Av miljöhänsyn satsas nu 
stort på vätgasdrivna turbiner för elproduktion.  

Till detta tillkommer även SSAB som bedriver en farlig verksamhet men är inte en SEVESO anläggning. 

De fem vanligaste händelserna som medför att räddningstjänsten rycker ut är brand i byggnad, skog eller 
mark, hjärtstoppslarm, trafikolycka samt annat sjukvårdslarm, se Figur 1. 

 

Figur 1 Från Riskanalys enligt Lag om Skydd mot olyckor 

5.2 FINSPÅNGS RÄDDNINGSTJÄNST 

Räddningstjänsten Finspång tillhör sektor samhällsbyggnad och består av 61 medarbetare fördelade på 
heltid och räddningspersonal i beredskap. 

5.2.1 UPPDRAG 

Räddningstjänsten i Finspång har följande uppdrag: 

Lag om skydd mot olyckor 

• svara för hela utryckningsverksamheten. 

• svara för att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.  
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• verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

• i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta 
förbränningsanordningar. 

• fasta förbränningsanordningar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) 

Rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar och kontroll ur brandskyddssynpunkt 
(brandskyddskontroll) är upphandlade av en privat aktör. 

Fullgöra kommunernas skyldigheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Detta uppdrag ligger på räddningstjänsten. 

Lag om Brandfarliga och explosiva varor 

En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder. Räddningstjänsten är det 
verkställande organet för bla 

• tillståndsprövning 

• tillsyn 

• godkännande av föreståndare 

5.2.2 SAMARBETE MED INDUSTRIN 

Räddningstjänsten har en mycket tät samverkan med den lokala industrin. Det sker inom alla områden 
som bidrar till en ökad brandsäkerhet. Detta bygger även upp kompetensen hos räddningstjänsten inom 
de anläggningar som är att betrakta som särskilt farliga. 

Industrin är angelägna om att det täta samarbetet ska fortsätta oavsett medlemskap eller inte. 

5.2.3 UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 

Räddningstjänsten har en stor utåtriktad verksamhet. Det innefattar bland annat brandskyddsutbildningar 
till olika målgrupper. 

5.2.4 DAGTIDSBEMANNING 

På räddningstjänsten finns 6 dagtidstjänster. 

• Brandinspektör 
Ansvarar för förebyggande brandskydd, och då särskilt tillsyn och tillstånd, samt stöttar 
byggkontoret. I tjänsten ingår även automatlarmshantering, arbetsleder 4–5 personer. Tjänstgör 
som yttre befäl. 

• Brandingenjör 
Ansvarar för utbildningsverksamheten som är mycket omfattande och arbetsleder ca 15 
personer. Samverkar med industrin och är ”industrikontakt” och granskar de riskanalyser 
räddningstjänsten begär från industrin i samband med eventuell ny verksamhet. Tjänstgör som 
yttre befäl. 

• Brandinspektör 
Personalplaneringsansvarig och kontrollerar så alla tider stämmer för lön (både hel och deltid). 
Med tanke på vår omfattande utbildningsverksamhet och serviceinriktade verksamhet används 
hela uppdraget till personalplanering. Tjänstgör som yttre befäl. 

• Räddningschef 
Leder och fördelar arbetet på räddningstjänsten och alla andra uppdrag en chef har inklusive 
sotningsärenden. Tjänstgör som yttre befäl. 

• Administratör 
Konterar och hanterar fakturor och andra lite enklare vanliga administratörsuppgifter. 
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• Serviceperson 
Tjänsten bekostas av Arbetsförmedlingen. Mycket viktig servicefunktion. Fungerar som alltiallo 
vid utbildningar och städar också stationen. 

5.2.5 BEREDSKAP 

Från tätortens brandstation utgår 

• 1 yttre befäl 

• 1 styrkeledare 

• 4 heltidsbrandmän 

• 3 deltidsbrandmän 

samt från 

Rejmyre 

• 2 FIP (Första insatsperson) 

 och Hällestad 

• 2 FIP (Första insatsperson) 

5.3 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND 

5.3.1 ALLMÄNT 

Från RTÖG:s hemsida. 

Vi är ett förbund som bildades 2010 och som idag har fem medlemskommuner: Linköping, 
Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. I våra kommuner bor cirka 329 000 invånare 
i ett område som är ca 5 270 kvkm stort. Vi samarbetar även med Motala och Vadstenas 
räddningstjänst samt Västra Sörmlands räddningstjänst vid räddningsinsatser via vår 
räddningscentral. 

Hos oss är vi cirka 450 medarbetare fördelade på fyra heltidsstationer, 12 RIB-stationer 
(deltidsstationer), fyra räddningsvärn och två utbildningsanläggningar. 

5.3.2 UPPDRAG 

Uppdraget enligt förbundsordningen är: 

§ 3 Ändamål 

Förbundet skall 

• fullfölja medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor med 
undantag av när medlemskommunen är att betrakta som fastighetsägare, nyttjanderättshavare 
eller verksamhetsutövare. 

• fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

• fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

• stödja och medverka i medlemskommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

• i skälig omfattning biträda och stödja medlemskommunerna med sin specialkompetens. 
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5.3.3 BEREDSKAP 

Från RTÖG:s hemsida: 

Inom vårt förbund finns fem kommuner med totalt 16 räddningsstationer och fyra brandvärn. Av våra 
räddningsstationer är fyra heltidsbemannade, två i Linköping och två i Norrköping. 

I Linköpings kommun har vi två heltidsstationer, räddningsstation Kallerstad och räddningsstation 
Lambohov. Här finns även fyra deltidsstationer: Ljungsbro, Vikingstad, Ulrika och Bestorp. 

I Norrköpings kommun har vi också två heltidsstationer: räddningsstation Centrum och 
räddningsstation Kvillinge. Deltidsstationerna finns i Krokek, Skärblacka samt Östra Husby. 
Dessutom har vi två brandvärn, ett i Arkösund och ett i Kvarsebo. 

I Söderköpings kommun har vi tre deltidsstationer, en i Söderköping, en i Bottna och en i Östra Ryd. 

I Valdemarsviks kommun har vi en deltidsstation i Valdemarsvik och ett brandvärn i Gryt. 

I Åtvidabergs kommun har vi en deltidsstation i Åtvidaberg och ett brandvärn i Falerum. 

5.4 JÄMFÖRELSE MELLAN RTÖG OCH FINSPÅNGS RÄDDNINGSTJÄNST 

Lag om Skydd mot olyckor 

• Svara för hela utryckningsverksamheten. 

Ingen skillnad. 

• Svara för att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. 

Ingen skillnad ur lagstiftningssynpunkt. Finspång har ett mycket nära samarbete med den lokala industrin. 
Det har även RTÖG. Ett exempel är pappersbruket i Skärblacka som RTÖG har ett omfattande samarbete 
med. 

• I brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta 
förbränningsanordningar. Och att fasta förbränningsanordningar kontrolleras från 
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 

Ingen skillnad. 

• Stöd i plan och byggprocess. 

Ingen skillnad. Denna tjänst igår i medlemsavgiften. Motsvarar idag ca 30% av en heltidstjänst för 
Finspångs räddningstjänst. 

• Verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

Detta uppdrag ligger på räddningstjänsten i Finspång som är kommunens samordnare av annan 
olycksförebyggande verksamhet. 

RTÖG har inte detta uppdrag utan det ligger på respektive medlemskommun. RTÖG är stödjande i detta 
arbete.  

Kommentar från RTÖG: Om någon ny medlemskommun skulle vilja att det är en roll som RTÖG ska ha så 
finns det utrymme att diskutera detta.  

• Lag om brandfarliga och explosiva varor 

Ingen skillnad. 

• Fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Ingen skillnad. 

• Tilläggsuppdrag. 
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Anläggningsskötare för kommunens automatiska brandlarm och automatiska vattensprinkler samt för det 
privata bostadsbolaget Amasten. Motsvarande uppdrag ligger inte på RTÖG. 

5.5 GEMENSAM SYSTEMLEDNING 

Det kommer att bli ett lagkrav att alla räddningstjänster ska vara anslutna till en ständigt bemannad 
ledningscentral. Finspång likväl som andra kommuner i länet kommer att ansluta sig till RTÖG:s 
ledningscentral som ligger i Lambohov Linköping. 

Inom hela området tillämpas gränslös räddningstjänst i ett gemensamt ledningssystem. Det innebär i 
praktiken att ledningscentralen avgör vilka enheter som ska larmas och har en långtgående delegation 
dvs. alla enheter står under gemensamt befäl och ska på ett solidariskt sätt förse en olyckplats med 
erforderlig laddningskapacitet och skadeavhjälpande resurser. 

 

Ur ”Ledningssystem för samverkande kommuner i Östergötland”: 

Systemledning 

Innebär att  

• definiera organisationens roll. Eftersom omvärlden förändras kontinuerligt kan 
räddningstjänstens roll behöva anpassas kontinuerligt.  

• att tolka och besluta organisationens roll och främst ta ställning till huruvida en inträffad 
händelse skall föranleda en räddningsinsats eller inte. 

• att besluta om beredskapen inom kommunen t.ex. omflyttning av enheter, inkallning av 
personal etc. samt att besluta om resursram för pågående insatser.  

Funktionen Räddningschef i beredskap, RCB, ansvarar för systemledning av 
räddningstjänstverksamheten inom samverkansområdet på delegation av räddningscheferna. RCB 
har den yttersta beslutanderätten gällande systemledningen av räddningstjänsten. 

Grunden för RCB är ledning i beslutsdomänen systemledning och detta sker från 
räddningstjänstens bakre ledningsplats som är placerad på Lambohov. Räddningschef i 
beredskap ska kunna bege sig till ledningscentralen i Lambohov inom 45 minuter.  

Räddningschef i beredskap skall kunna: 

• Ansvarar för systemledning av räddningstjänstverksamheten på delegation av 
räddningscheferna 

• Kunna utgöra samordnande funktion mellan samverkande organisationers så som 
länsstyrelse, kommun, polis, andra räddningstjänster m fl. 

• Kunna uppmärksamma behov av krisledning i medlemskommunerna. 

• Kunna agera vid akuta situationer när den egna organisationen påverkas, exempelvis om 
egen personal skadas.   

RCB ska normalt larmas och ta över det normativa och strategiska ansvaret från Inre befäl när åtgärder 
vidtas för att uppnå den anpassade beredskapen i kommunen.  

5.6 KOMMUNALFÖRBUND  

Ett kommunalförbund är en specialkommun som medlemskommunerna överlämnar delar av sitt 
kommunala ansvar till. Majoriteten av Sveriges kommuner är medlemmar i ett kommunalförbund för sitt 
räddningstjänstansvar. Skälen till att bilda kommunalförbund är ofta ekonomiska och rationella. Genom att 
utnyttja samordningsvinster uppnår man en mer kostnadseffektiv verksamhet. Man vill också skapa en 
kompetenshöjning och därmed också förutsättningar för en bättre kvalitet i verksamheten. Jämfört med 
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andra samverkansformer kan kommunalförbund ge större inflytande och bättre uppfylla krav på demokrati 
och möjlighet till löpande politisk styrning. 

Kommunalförbundet blir anställningsmyndighet och övertar anläggningstillgångarna. Ekonomierna 
behöver jämställas då kommunerna ibland har olika redovisningsprinciper för vad som redovisas på 
förvaltningen respektive kommuncentralt. 

Det var i början på 90 talet som kommunalförbund började bildas inom räddningstjänstområdet. Då var en 
försämrad ekonomi för kommuner drivkraften. Sedan dess har denna utveckling fortsatt med nya förbund 
och befintliga förbund utökas med fler medlemmar till att nu är det ca 40 kommunalförbund som 
omhändertar kommunernas räddningstjänstansvar. 

Motiven kan variera 

• mer kostnadseffektiv verksamhet framför allt inom ledning och administration, ex. sänka 
kostnader eller dämpa en förväntad kostnadsökning 

• bättre operativ slagkraft 

• svårighet att rekrytera rätt kompetens 

• missnöje med verksamheten 

Det är endast vid ett fåtal tillfällen som medlemmarna inte blivit nöjda med att driva verksamheten i ett 
kommunalförbund. Nyckel till framgång är en ordentlig process så att det skaps trygghet i konsekvenserna 
av ett beslut. Den demokratiska processen måste få ha sin gång. 

  

45



 2020-11-25 FIN 801 Medlemskap i RTÖG Rev A1 Sida 17 (32) 

Författare: Åke Jacobsson, Rainar All Granskad: Linda Lorentson  ake@prospero.se 

 
Prospero Management AB  Kontor och besöksadress:  Västra Hamngatan 13A, 411 17 Göteborg 
Org.Nr 556559-8538   Vasagatan 7, 111 20 Stockholm 
Tel +46 (0)31 13 69 70 
www.prospero.se  

6 INTERVJUER 

Nedan presenteras en resumé av vad som framkommit i intervjuerna. Vi har som utredare inte värderat 
intervjuerna i detta kapitel utan enbart gjort en kort sammanställning för att spegla uppfattningar som finns 
i denna fråga. Intervjuerna ligger bland annat som grund för vår analys och ställningstagande. 

6.1 ALLMÄNT 

Inte givet att nuvarande verksamhet ska föras över till RTÖG. Det behövs en genomlysning av hur den 
lokala organisationen kan se ut vid ett medlemskap i RTÖG. Kostnadsnivån för Finspångs räddningstjänst 
är för hög idag i jämförelse med andra räddningstjänster. Vill gärna få belyst vilka besparingar som blir 
möjliga vid ett samarbete. 

Ett samgående med RTÖG bedöms som bra med en bättre beredskap för hela kommunen. 

6.2 NULÄGE 

Kommunen ansvar alltid för kommuninvånarna och att det finns en fungerande räddningstjänst. Det 
fungerar bra idag med att ha egen räddningstjänst.  

Inom kommunen finns tung industri med flera så kallade SEVESO anläggningar. Här måste 
räddningstjänsten ha god lokalkunskap. 

Medborgarkontakterna exempelvis brandskyddsutbildningar är mycket viktigt att det får vara kvar. 

Räddningstjänsten ska stå för en robusthet. Bakre ledning är bra men frågan om medlemskap kom lite 
överraskande en månad efter beslutet om bakre ledning. 

Den lokala räddningstjänsten fungera mycket bra både vad det gäller service och myndighetsutövning. 
Uppskattad för sina utbildningsinsatser.  

Politiken har stort förtroende för räddningstjänsten och känner sig trygga så som det fungerar idag. 

Räddningschefen är drivande vad det gäller kris och säkerhet. 

Det finns ett starkt symbolvärde med lokal närvaro. Det särskilt i perspektivet av att statliga myndigheter 
drar sig tillbaka. 

Mycket bra dialog med näringslivet, företagarna i kommunen. Tätt samarbete med SEVESO företagen 
exempelvis medverkar i Grängens och Siemens brandskyddskommittéer samt gasolkommitté  

Räddningstjänsten fungerar bra idag, upplever att det är en god kvalitet. Goda betyg i undersökningar och 
är synliga i samhället. Förebyggande fungera bra med mycket utbildning och ett tätt samarbete med 
industrin. Viktigt att stödja det lokala näringslivet. 

Är anläggningsskötare för automatlarm och sprinkleranläggningar, vid kommunens anläggningar. Ett 
tilläggsuppdrag som ligger lite utanför kärnverksamheten. 

Mycket omfattande utbildningsprogram måndagar till torsdagar, bestående av 

• Heta arbeten 

• Grundläggande brand HLR 

• Brandutbildning till alla kommunanställda 

• Utrymningsövningar på skolor 

• Grundläggande brand + HLR till Siemens 

• Anpassad brandinspektörsutbildning för de som ingår i brandskyddskommittén, vid Gränges 
Sweden AB. 
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6.3 RELATIONER TILL KOMMUNEN 

Utgår från att vid ett eventuellt medlemskap kommer det att finns en lokal närvaro på brandstationen och 
att det även fortsättningsvis kommer finnas en god relationen mellan kommunen och räddningstjänsten 
lokalt. 

Vill behålla det lokala perspektivet och lokal närhet är viktig. Den lokala brandövningsplatsen är viktig för 
kommunen och alla utbildningar som genomförs där. Övningsplatsen ligger inom Gränges Sweden 
område. 

Uppfattningen är att det är för stor koncentration av räddningstjänstens resurser till tätorten och för lite på 
landsbygden. Det tar ca 25 minuter från Finspång till Rejmyre. Tryggheten måste öka på landsbygden. 

Räddningstjänsten är dubbelt så dyr per capita i Finspång jämfört med RTÖG. 

Upplever att den kan bli problematiskt med rekryteringen till FiP enheterna på sikt beroende på 
utsattheten att först komma ensam till olycksplatsen för att sedan bli två för att därefter vänta länge på 
förstärkningen. 

FiP enheterna fungera mest som en sjukvårdsenhet. För brandsläckning är fordonen utrustade med 
släckgranater och en tank på 200 l vatten. 

6.4 INTERNA FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

Ser att tillgången till RTÖG:s resurser för utbildning och övning blir en fördel. 

Högre och bredare kompentens inom tillsyn, brandfarlig verksamhet mm. 

Karriärmöjligheterna för de heltidsanställda blir bättre i en stor organisation. 

Förväntningarna är att skydda och förebygga även ute på landsbygden. Det får inte bli en koncentration till 
tätorten. Det ska finns en geografisk närhet. 

Ser det som viktigt att information och utbildning till allmänheten anpassas utifrån riskbilden 

6.5 FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER MOT MEDBORGARNA 

RTÖG är bra på förebyggande och utbildnings- och övningsverksamheten kan bli bättre. RTÖG har bättre 
förutsättningar att hålla sig uppdaterade och utveckla kunskapsnivån. 

Utvecklingen måste gå mot ett ökat samarbete där geografiska gränser tonas ner och att det alltid är 
närmsta styrka som larmas. Det behövs en förmåga att hantera större olyckor och det finns även behov av 
specialistkompetens. Detta kan uppnås genom ökad samverkan. 

6.6 FARHÅGOR 

Hade gärna sett att samverkan med RTÖG även kunde sker på delområden och inte ”allt eller inget”. 

Lokalkännedom är viktig, nödvändigt att behålla eget yttre befäl (YB). Frågan är hur RTÖG tänker hantera 
YB på sikt när förbundet växer. Troligen kommer det att behövas fler YB i tjänst för att täcka in det 
geografiska området. 

Förvånad över tidsaspekten. Det är för bråttom för att låta den demokratiska processen få sin tid. 

Industrin vill inte ha en försämrad dialog och samarbete med räddningstjänsten. 

Upphör LAS-lista vid medlemskap i RTÖG? Behåller man sina tjänsteår fram till pension?  

Löneutvecklingen för framtiden är en viktig fråga. Finspång ligger högre än RTÖG.  

Det är idag korta beslutsvägar från idé till handling och stora möjligheter att påverka sitt arbete. Det är 
även en bredd på arbetet. Kommer det att förändras genom ett medlemskap? 
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6.7 ASSOCIATIONSFORM 

Kommunen behöver inte ha egen full rådighet över räddningstjänsten. Vid ett eventuellt medlemskap i 
RTÖG så är det inga problem med att styra räddningstjänsten tillsammans med andra 
medlemskommuner. 

En fundering gäller rådigheten över räddningstjänsten. Som kommunpolitiker avkrävs alltid ett ansvar från 
lokala politiker oavsett hur verksamheten är organiserad. 

Fördelning av den politiska makten i direktionen, Finspång får troligen mindre inflytande. Tappar delar av 
lokal förankring. Får följa Linköping och Norrköping. 

Förbundet, RTÖG, känns stabilt, jobbar aktivt i före- under- och efter skedet. 
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7 PÅVERKAN VID ETT MEDLEMSKAP 

Det finns en ”Överenskommelse 2020” mellan RTÖG och medlemskommunerna. Denna 
överenskommelse klargör och preciserar kommunalförbundets uppdrag och uppgifter så som de beskrivs i 
Förbundsordningen. 

Överenskommelsen godkänns av kommunstyrelsen i medlemskommunerna och av förbundets direktion.  

Direktionen ska sedan omsätta det i sin styrning av verksamheten. I samband med årliga uppföljningar av 
ekonomi och verksamhet kan överenskommelsen kompletteras eller justeras för att tydliggöra uppdrag 
inför kommande år. 

 

Nedan följer ett antal kommentarer kring frågeställningar som kommit upp i intervjuerna. 

7.1 LOKAL ORGANISATION 

RTÖG besluta själva över sin organisation. Men i förbundsordningen för RTÖG §3 är det reglerat att 
RTÖG kan åt en medlemskommun utföra tilläggsuppgifter, ”Kommunalförbundet kan komma överens med 
en medlemskommun att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter”. 

Medlemsavgiften för Finspång sätts enligt självkostnad utifrån den verksamhet som överförs till förbundet.  

Det innebär att Finspångs kommun har möjligheter att påverka ambitionsnivån vad det gäller den lokala 
verksamheten. Nuvarande uppdrag kan i princip föras över till förbundet vad det gäller samarbetet med 
industrin och den utåtriktade verksamheten jämtemot medborgarna. 

7.2 STYRNING OCH INFLYTANDE 

I dag styrs RTÖG:s verksamhet av en politiskt tillsatt direktion. I ett utökat förbund kommer styrningen ske 
av ett förbundsfullmäktige, till vilken medlemskommunerna utser ledamöter och ersättare bland sina 
fullmäktigeledamöter. I förbundsfullmäktige fördelas antalet ledamöter och ersättare mellan 
medlemskommunerna så att proportionalitet uppstår utifrån invånarantal. Varje kommun måste ha minst 
en ledamot och en ersättare i ett förbundsfullmäktige. 

Förbundsfullmäktige utser sedan en mindre förbundsstyrelse, där alla medlems-kommuner har 
representation i form av ordinarie eller ersättande ledamöter. 

Finspång motsvara ca 5% av länets invånare, ca 460 000 invånare i länet och 22 000 i Finspång. 

Varje medlemskommun beslutar själv vem som ska utses till direktionen, det måste dock vara en 
fullmäktigeledamot i en direktion. I praktiken har de mindre kommunerna utsett kommunalråd och de 
större kommunerna andra politiker. 

Utöver inflytandet i fullmäktige och styrelse finns det i ”Överenskommelsen” en beskrivning av möjligheten 
att påverkas förbundet. I nuvarande uppgörelse gäller följande för medlemsdialogen och ska ske två 
gånger per år: 

• förbundets presidium och kommunernas KS-presidier 

• förbundsdirektör och kommundirektör 

• förbundsdirektör och ekonomidirektörer 

• förbundets och medlemskommunernas säkerhetsansvariga, minst två gånger per år 

7.3 MEDLEMSAVGIFT 

Nya medlemmars avgifter baseras på senast utfall och kommande budget för den verksamhet som 
kommunen överför till förbundet samt gällande investeringsplaner. Till detta läggs kostnader för den 
kommuncentrala administrationen då förbundet tar över dessa arbetsuppgifter. Det görs en särskild 
bedömning av värdet på de tjänster som kommunen utför åt räddningstjänsten. Kommunens kostnader för 
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hyra och driftkostnader för brandstationerna stannar kvar i kommunen och ingår inte som en del av 
medlemsavgiften. 

För kommande budgetår räknas avgiften upp med ett genomsnitt av medlemskommunernas uppräkning 
av pris och lön för samma budgetår viktat utifrån antal invånare. Uppräkningen reduceras med ett 
genomsnitt av medlemskommunernas eventuella i budget utlagda besparingar föregående budgetår, 
viktat utifrån antal invånare.  

När förbundet bedömer att medlemsavgiften behöver justeras utifrån förändringar av verksamhetens 
förutsättningar utöver det som anges ovan så ska detta framgå av förbundets budgetunderlag som 
behandlas på medlemsdialog på våren. 

Vid förändringar i verksamheten både kostnadsreduceringar och kostnadsökningar fördelas dessa på alla 
kommuner i medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften följer sedan medlemskommunernas genomsnittliga uppräkningar av pris och lön samt 
utlagda besparingar. Under förbundets 11 år har den genomsnittliga uppräkningen varit ca 1,5%. Inga 
andra ramökningar har skett under denna tid och förbundet har inom ramen för denna uppräkning också 
nått målet om eget kapital om 5% av omsättningen (det egna kapitalet är nu 14 mnkr). 

I reella tal blir kostnaden för räddningstjänsten inte alltid lägre vid förbundsmedlemskap. 
Kostnadsutvecklingen blir lägre än vad den annars skulle behövt vara för att upprätthålla (och öka) 
kvaliteten, men också för att kunna möta de allt mer komplexa riskerna och volymökningen som skett i 
spåret av befolkningstillväxten. 

Medlemsavgiften för dagens medlemskommuner varierar mellan 559 - 804 kronor per invånare och 
skillnaden beror på kommunernas självkostnad vid inträdet i förbundet. 

7.4 EGET KAPITAL 

Nya medlemmar ska också genom engångsersättning reglera sin proportionella andel av förbundets egna 
kapital. Eget kapital är idag ca 14 miljoner kr. Engångsersättningen skulle idag motsvara ca 700 tkr om 
alla kommuner går med. 

7.5 FÖRÄNDRINGAR I BEREDSKAPEN 

Förbundet tar alla beslut om beredskapen men kommunen har vetorätt vad det gäller nedläggning av en 
brandstation. I ”Överenskommelsen 2020” är det utryckt på följande sätt: 

 

Bemanning 

Förbundet har frihet att förändra bemanningen och kompetenser på olika stationer utifrån de i 
handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor fastställda kraven på förbundets förmåga.  

Restriktioner  

Nedläggning eller nyetablering av stationer får beslutas av förbundet först efter godkännande av berörd 
medlemskommun. 

Denna lite äldre skrivning behöver reformeras då det nu finns FiP i organisationen som inte är knuten till 
en brandstation. Den lokala beredskapen/närvaron får förbundet självt ändra men däremot får man inte 
helt ta bort lokal beredskap/närvaro (står som nedläggning av brandstationer idag) utan att först fått 
medgivande av aktuell medlemskommun. Förbundet har frihet att ändra bemanning och kompetenser. 

I ett ”PM – Frågor och svar kring medlemskap i Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)” daterad 2020-
10-08 finns följande kommentar från förbundsdirektör Ulf Lago. 

”Förbundets frihet att själv organisera sin verksamhet finns inte när det kommer till brandstationer. 
Förbundet får inte lägga ned eller etablera nya brandstationer själv med mindre än att berörd 
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medlemskommun godkänt detta. Min bild är att det vare sig finns möjlighet till eller behov av att minska 
antalet brandstationer utifrån dagens läge, däremot möjligen behov av nya. 

Nya brandstationer kan uppföras till lägre kostnad om kommunen är medlem i förbundet. Detta eftersom 
behovet av vissa ytor eller funktioner kan tillgodoses genom att de redan finns på andra brandstationer i 
förbundet (exempelvis utrymmen för teknik, förråd, verkstäder mm). Eftersom kommunen står för hyres- 
och driftkostnaderna för brandstationerna i sin kommun, blir fördelen av denna kostnadsminskning 
kommunens”. 

7.6 FASTIGHETER 

Den nuvarande ordningen med kostnads- och ansvarsfördelning mellan medlemskommuner och 
förbundet innebär att medlemskommunerna, var för sig, står för hyres- och driftkostnaderna för alla 
brandstationer och även de investeringar som krävs i fastigheterna. Det belastar därmed inte förbundets 
investerings- och driftsbudget. Vid ett medlemskap avräknas hyra och driftskostnader när medlems-
avgiften ska fastställas. 

Beslut om fastighetsinvesteringar tas av medlemskommunen. Här krävs det en förtroendefull dialog om de 
långsiktiga behoven. 

Medlemskommunen beslutar om fastighetsinvesteringar. 

7.7 INVENTARIER 

Förbundet tar över inventarierna till bokfört värde. En bedömning behöver göras för att säkerställa att 
inventarierna håller samma kvalitetsnivå som förbundet. 

7.8 PERSONAL 

Förbundet lämnar ett anställningserbjudande till personalen inom Finspångs räddningstjänst och tar 
därefter över arbetsgivaransvaret. Parterna kan komma överens att det kan ske en annan lösning för 
enstaka medarbetare. Om det är någon som inte väljer att tacka ja till anställningserbjudandet kvarstår 
anställning i Finspångs kommun med risken att det blir en övertalighetssituation.  

7.9 ADMINISTRATION 

Förbundet tar över all administration för räddningstjänsten. 

7.10 MODELL FÖR PENSIONSAVSÄTTNINGAR  

Pensionsavsättningen läggs på medlemsavgiften som en kompletterande medlemsavgift. Det är dock inga 
nya kostnader då de redan finns centralt i Finspångs kommunen men måste beräknas separat vilket 
innebär att kostnaden synliggörs vid ett medlemskap. 

Medlemskommunerna svarar därmed för samtliga intjänade pensionsrätter till och med överlämnande av 
verksamheten till förbundet. Förbundet svarar för samtliga nyintjänade pensionskostnader från och med 
förbundets bildande/nya kommuners medlemskap. 

I den grundläggande medlemsavgiften ingår ej täckning för pensionskostnader för SAP-R och 
avgiftsbestämd ålderspension på utbetald SAP-R. De faktiska, likviditetsbelastande 
pensionsutbetalningarna för förbundets SAP-R och utbetalningar för avgiftsbestämd ålderspension på 
SAP-R utgör en kompletterande medlemsavgift. Denna kompletterande medlemsavgift fördelas mellan de 
medlemskommuner som har personal som omfattas av SAP-R på ett sätt som regleras i 
Överenskommelsen mellan förbundet och alla medlemskommuner. 

Det kan vara värt att kommentera att som kommunal förvaltning sker pensionsavsättningar för 
räddningstjänstens personal kommuncentralt tillsammans med alla andra i kommunen. Vid ett 
medlemskap måste pensionsavsättningarna för räddningstjänstens personal beräknas för sig. Då det finns 
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en särskild ålderspension för skiftgående personal är det inte ovanligt att det upplevs som en stor 
pensionsavsättning. Men det är samma storlek oavsett om det är en kommunal förvaltning eller medlem i 
ett kommunalförbund. Enda skillnaden är att avsättning synliggörs. 

7.11 MÖJLIGHET ATT TECKNA AVTAL OM VISSA TJÄNSTER  

RTÖG:s medlemskommuner bedömer att räddningstjänstsamverkan bäst lämpar sig för ett 
kommunalförbund och inte civilrättsliga avtal. Deras vilja är att fler kommuner i länet ska bli medlemmar.  

7.12 LÖNEUTVECKLING 

RTÖG använder sig av basvärdering av befattningarna dvs en bedömning av deras svårighetsgrad. 
Därefter är det individuell lönesättning på alla tjänster. 
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8 ANALYS OCH SLUTSATS 

8.1 FÖRDELAR OCH NACKDELAR EGEN REGI 

Vi upplever i intervjuerna att det finns en god kunskap och insikt i vad den egna räddningstjänsten står för. 
Genom anslutning till den gemensamma ledningscentralen har förmågan till att leda långa och komplexa 
insatser samt behöv av förstärkningsresurser tillgodosetts. 

Här följer några exempel på för-och nackdelar med egen organisation.  

Fördelar Nackdelar 

Full rådighet Kan vara svårt med spetskompetens 

Närhet till övriga delar av kommunen Ett fåtal tillsynsförättare som både ska ha bred 
och djup kompetens samt självständighet i 
myndighetsutövningen  

Närhet till lokalsamhället  Ofta bättre utbildnings- och övningsmöjligheter i 
stora räddningstjänster 

Närhet till näringslivet Större organisationen ofta mer attraktiva 

God kunskap om lokalsamhället Sårbart vid vakanser 

Närhet till chefen Begränsade karriärmöjligheter 

 

8.2 FÖRDELAR OCH NACKDELAR KOMMUNALFÖRBUND 

Det finns en risk att ett kommunalförbund fjärmar sig från den övriga kommunala verksamheten vilket kan 
vara problematiskt då räddningstjänsten är en del av det kommunala ansvaret. Det måste därför skapas 
förutsättning för en god samverkan mellan förbundet och alla medlemskommuner. Detta är reglerat inom 
RTÖG med en överenskommelse mellan medlemskommunerna och RTÖG. Denna överenskommelse 
revideras varje år. Vid utformningen av räddningstjänstorganisationen och kommunernas styrning av 
densamma måste man skapa möjligheter för en god lokal samverkan. 

Kommunerna måste känna räddningstjänsten som sin räddningstjänst och inte en fristående organisation.  

En kritisk synpunkt på kommunalförbund är att makten är koncentrerad till ett fåtal politiker och 
tjänstemän. Men det går även att vända på detta resonemang. I normalfallet är det sällan som det är 
några ärenden om räddningstjänsten på kommunstyrelsens bord. Med en särskild organisation för 
räddningstjänsten kan det skapa förutsättningar för ett större engagemang med särskilt utsedda politiker. 

Idag finns det ca 38 kommunalförbund för räddningstjänsten se kapitel 10. Trenden har varit väldigt tydlig 
sedan början av 90-talet. Fler förbund bildas och befintliga förbund expanderar med nya medlemmar. Det 
är enbart ett fåtal kommunalförbund för räddningstjänst som har inte har fungerat. 

Fördelar Nackdelar 

Tydlig politisk ledning, egen juridisk person Risk att hamna utanför den kommunala 
verksamheten 

Krävs en tydlig styrning från 
medlemskommunerna 
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Skapar förutsättningar för ett större 
engagemang med särskilt utsedda politiker. 

Skalfördelar i ledning och administration 
 

Kommun avhänder sig möjligheten att 
självständigt styra räddningstjänsten  

Större möjlighet till redundans Maktkoncentration till ett fåtal personer 

Möjlighet att utveckla spetskompetens Risk att kunskapen om lokalsamhället minskar 

Ökar attraktiviteten vid rekrytering Upplevelse av tröghet i den stora organisationen 

Bättre möjligheter till karriärutveckling  

8.2.1 SLUTSATS 

Intervjuerna har visat på en delad syn på kommunalförbund. Dels verkar det inte var så bekymmersamt att 
styra förbundet tillsammans med andra kommuner dels många funderingar kring den reella möjligheten att 
påverka. Vi upplever det inte förvånade med denna tudelning.  

8.3 SYN PÅ RTÖG 

Det finns som vi uppfattar det i intervjuerna finns ett förtroende för RTÖG. Tillhöra RTÖG innebära att 
tillhöra en stor kompetent organisation med god redundans som har möjlighet att förbereda sig för nya 
risker i samhällsutvecklingen. 

8.3.1 SLUTSATS 

Finns utifrån denna aspekt inga hinder för ett medlemskap. Det är dock en fördel om det finns möjligheter 
att lära känna RTÖG lite bättre innan beslut om medlemskap prövas i Finspångs kommun 

8.4 UPPDRAG TILL RÄDDNINGSTJÄNSTERNA 

Finspångs räddningstjänst och RTÖG har i princip samma uppdrag. Vi har identifierat två skillnader. 

Sammanhållande vad det gäller skydd mot andra olyckor än bränder. 

Räddningstjänsten i Finspång är drivande och sammanhållande, men för RTÖG är kommunerna drivande 
och RTÖG stödjande. 

Vid ett medlemskap behöver Finspångs kommun upprätta ett Handlingsprogram för Skydd mot olyckor för 
andra olyckor än de som kan föranleda en räddningsinsats. 

Anläggningsskötare av kommunala automatiska brandlarm och sprinkleranläggningar 

Finspångs räddningstjänst agerar som anläggningsskötare av kommunala automatiska brandlarm och 
sprinkleranläggningar samt åt det privata bostadsbolaget Amasten. RTÖG har inte detta uppdrag och är 
tveksam till att uppdraget är förenligt med den organisation som utför tillsyn. 

8.4.1 SLUTSATS 

Det är väldigt små skillnader i uppdragen. Finspångs kommun behöver utse någon annan kommunal aktör 
för att vara drivande och sammanhållande för andra olyckor än de som kan föranleda en räddningsinsats. 

Likaså behöver det på sikt bli en annan lösning vad det gäller anläggningsskötare. Denna förändring 
innebär en ökad nettokostnad för räddningstjänsten. 

Ingen av dessa två frågor bedömer vi är av den digniteten att det påverkar ett medlemskap. 
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Den omfattande utåtriktade verksamheten och samverkan med industrin kan fortsätta vid ett medlemskap. 
Det stämmer väl överens med RTÖGs synsätt. En utgångspunkt är att nuvarande verksamhet bör föras 
över till förbundet. 

8.5 LOKAL ORGANISATION 

Det kommer att bli förändringar då den lokala organisationen ska anpassas efter RTÖGs synsätt. Inom 
RTÖG finns ingen färdig modell vad det gäller lokal organisation. När Åtvidaberg, Söderköping och 
Valdemarsvik blev medlemmar bemannades dessa inte med dagtidspersonal. Detta berodde i första hand 
på att personalen där gick i pension. Det har därefter inte funnits vare sig önskemål eller behov av att 
återbesätta dessa tjänster på dessa stationer. Det är dessutom ingen av anslutande kommunerna som har 
en heltidsstyrka. 

Motala och Mjölby är i samma situation som Finspång med en heltidstyrka och en lokal verksamhet. 

Det öppnar för att Finspångs kommun har stora möjligheter att påverka de lokala uppdragen. Det täta 
samarbetet med industrin och den stora volymen brandskyddutbildning både kan och bör enligt vår 
bedömning fortsätta. Medlemsavgiften bestäms utifrån självkostnaden för den verksamhet som 
kommunen för över till förbundet. 

8.5.1 SLUTSATS 

En utgångspunkt är att nuvarande verksamhet för över till förbundet. Inför det fortsatta arbetet med ett 
eventuellt medlemskap behöver Finspångs kommun och RTÖG tillsammans bedöma om det behövs 
några justeringar. 

8.6 CIVILRÄTTSLIGA AVTAL INOM SPECIALOMRÅDEN 

RTÖG:s medlemskommuners inriktning är att fler kommuner ska bli medlemmar. Teckna civilrättsliga avtal 
understödjer inte denna önskade inriktning. 

8.6.1 SLUTSATS 

RTÖG kommer sannolikt inte vilja teckna fler civilrättsliga avtal utan vill ha en samverkansform som går 
mot ett medlemskap. 

8.7 TID FÖR ANSLUTNING 

Det har upplevts från Finspångs kommun sida att brevet om förfrågan om intresset för medlemskap kom 
så nära inpå beslutet om att ansluta sig till systemledningen. Förklaringen till det är att några andra 
kommuner i länet, som ligger i en annan fas vad det gäller systemledning, bad om att RTÖG skulle 
tillställa kommunen ett brev om intresset för ett medlemskap. RTÖG valde då att även skicka det till 
Finspång. 

8.7.1 SLUTSATS 

Den lokala demokratiska processen måste få ta den tid som behövs. Vår erfarenhet från andra projekt ät 
att en tidsperiod på 1–2 år inte är ovanligt.  

Ett medlemskap bör lämpligen ske vid ett årsskifte av praktiska skäl och kanske allra helst vid en ny 
mandatperiod  
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9 REKOMMENDATION TILL FORTSATT ARBETE 

I intervjuerna framkommer två tydliga olika uppfattningar. Den ena är att det fungerar mycket bra idag med 
en tydlig lokal verksamhet men en liten osäkerhet vad ett medlemskap innebär för den lokala 
verksamheten och möjligheten att påverka. Kommuninvånarna utkräver ansvar av sina lokalpolitiker 
oavsett associationsform. Den andra är att nuvarande räddningstjänst kostar för mycket och det är för stor 
koncentration till centralorten. Det gemensamma är att det finns ett förtroende för RTÖG. 

En utgångspunkt är att nuvarande verksamhet förs över till förbundet vid ett medlemskap då 
verksamheterna stämmer väl överens med varandra. Det täta samarbetet med industrin och den stora 
volymen brandskyddutbildning kan fortsätta. Samarbete med industrin är inget främmande för RTÖG, som 
också har liknande samarbeten redan idag. 

Medlemsavgiften bestäms utifrån självkostnaden för den verksamhet som kommunen för över till 
förbundet. 

Denna rapport svarar på många frågor, dock inte alla. Det har egentligen inte framkommit något som 
hindrar ett medlemskap. Det finns en bra kunskap och insikt i hur det fungerar idag med en egen 
organisation men en osäkerhet kring ett medlemskap, främst kring den lokala organisationen i Finspång 
och den reella möjligheten att påverka.  

Vår bedömning är att ur ett långsiktigt perspektiv behöver Finspångs kommun samarbetspartners för att 
möta framtiden. De finns två alternativa vägar. Den ena är den väg som kommunerna i Jönköpings län 
valt. Där är de flesta räddningstjänsten förvaltningar i sin kommun. Utifrån det sker ett mycket omfattande 
samarbete med civilrättsliga avtal som grund. Den andra vägen är att bli medlem i ett kommunalförbund. 
(Kommunallagen anger även gemensam nämnd som samarbetsform men det bedömer vi inte vara 
aktuellt i detta fall.). Sannolikt kommer fler av länets kommuner att bli medlemmar i RTÖG vilket försvårar 
samverkan med civilrättsliga avtal som grund. RTÖG:s inställning är att räddningstjänstsamverkan sker 
bäst i ett kommunalförbund. 

Ett medlemskap är ett långsiktigt engagemang och de måste finnas en övertygelse om att det är rätt för 
Finspång. Vi upplever att det finns en tvekan. Tvekan är ingen bra grund för ett medlemskap. Tvekan 
behöver bytas mot en insikt om att det är en bra utveckling för kommunen. Vi upplever att tvekan grundar 
sig på både i hur det är att vara medlem och en viss okunskap om RTÖG. Det är heller inte bra för RTÖG 
att få en tveksam medlemskommun. 

Det finns behov av att lära känna RTÖG lite bättre. Detta kommer bland annat att ske genom anslutningen 
till den gemensamma ledningscentralen som benämns systemledning i kommande lagtext.  

Även RTÖG behöver lära känna Finspångs kommun bättre. Det behövs gemensamma aktiviteter på alla 
organisationsnivåer. 

Den lokala demokratiska processen måste få ta den tid som behövs. Ett medlemskap bör lämpligen ske 
vid ett årsskifte och kanske allra helst vid en ny mandatperiod Enligt vår uppfattning är det första lämpliga 
anslutningstillfället efter nästa val då det ska utses nya politiska församlingar. 

Vår rekommendation är att Finspång och RTÖG lär känna varandra under 2021. Det som bla behöver 
belysas är hur det går att kombinera storskaligheten med en önskad lokal närvaro. Under första halvåret 
2022 prövar kommunen frågan om ett eventuellt medlemskap och om kommunen är beredd till ett 
långsiktigt engagemang med RTÖG kan en ansöka om medlemskap ske från 1 januari 2023.  

Om tvekan kvarstår är det vår rekommendation att fortsätta i egen regi med full rådighet över 
räddningstjänsten tills dess det finns en övertygelse om att ett långsiktigt engagemang med RTÖG är 
bästa lösningen för Finspångs kommun. 
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Dnr KS.2020.1315  

  

 

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  

 

 

Ansökan om digitaliseringsmedel för visualisering- och 
beräkningsverktyg för klimat- och energiarbete 

 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

 

Finspångs kommun har ambitiösa energi och klimatmål och har skrivit på ett 

antal överenskommelser för att minska vårt utsläpp, bland annat Borgmästeravtal 

och Östgötautmaningar. Ytterligare mål och åtgärder har specificerats i 

kommunens strategisk plan utifrån Agenda 2030. Dock är kommunens 

nuvarande energiplan som är det övergripande dokument för kommunens energi- 

och klimatarbete från 2014 och i stort behov av revidering och uppdatering. 

Samtidigt har vi ett stort behov att kommunicera våra klimatmål och att engagera 

både inom kommunkoncernen, och ut i samhället hos företag och bland 

medborgare för att minska vår klimatpåverkan. Digitalisering kan göra processen 

att ta fram och förankra en plan enklare och snabbare men också skapa nya 

möjligheter för oss att kommunicera med och engagera olika grupper.    

 

Senaste åren har det kommit flera beräknings- och visualiseringsverktyg för 

klimat- och energiarbete. Dessa ger möjlighet i olika grad att samla statistisk, 

göra beräkningar av nuvarande utsläpp, identifiera och beräkna effektivitet och 

kostnader av olika åtgärder och sedan att visualisera detta på ett sätt som passar 

olika målgrupper. Det är också olika på vilka nivå de kan användas, dvs inom 

kommunorganisationen, koncernen eller hela geografiska området Finspångs 

kommun. FutureProofedCities är ett webb-baserat verktyg som kan användas för 

det interna arbetet samt för hela geografiska området.  

 

Det är mycket statistik som ligger till grund för klimat- och energiarbete, båda 

från vår egen organisation och från regionala, nationella och internationella 

källor. Sammanställning av statistik och beräkningar har tidigare gjorts i olika 

excel och underlagsdata har skickats in i olika former. Bearbetning och 

pedagogisk presentation av stor och komplexa datasets kräver mycket tid och 

detaljkunskap. Genom att använda ett etablerat beräknings- och 

visualiseringsverktyg kan vi fokusera på att hitta och genomföra de åtgärder som 

är mest effektiv. 
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Dnr KS.2020.1315  

  

 

 

 

Vi behöver minska vår klimatpåverkan inom många olika sektorer, men 

klimatfrågan är komplex och därför ofta svårt att kommunicera och göra 

överskådlig. För att vi ska lyckas nå våra mål krävs ett brett samarbete inom 

kommunorganisationen, inom koncernen och utåt med företag, föreningar och 

invånare. Visualisering är ett kraftfullt verktyg för att skapa förståelse, samsyn 

och att sedan tillsammans kommer fram till vilka åtgärder som kan bli mest 

effektiv. Verktyget ger en plattform för samverkan mellan aktörer inom och 

utanför kommunen.    

 

Verktyget FutureProofedCities har följande möjligheter  

- Ger möjlighet till en överblick över klimatarbetet och planerade åtgärder 

samt dess beräknade effekt.  

- Det finns möjlighet att skapa en överblick över olika aktörers 

(förvaltningar och bolags) olika klimatåtgärder  

- Inkluderar kostnader/besparingar, dvs en ekonomisk dimension av 

klimatarbetet  

- Den har en integrerad idé om att städer kan lära av varandra.  

- Finns en integrerad del som speglar information från verktyget till 

kommunens hemsida, för att kunna öka medborgarengagemanget.  

- Enkelt att ta ut en rapport till Borgmästeravtalet (något vi inte haft 

resurser att göra senaste 2 åren). 

- Obegränsat antal användare vilket innebär att andra sektorer och 

verksamheter (FTV, fastighetsenhet osv) kan själv lägga in data.  

 

Genom att utnyttja digitala verktyg ökar vi våra möjligheter att uppnå flera av 

målen i Agenda 2030.   

 

Upplägg 

FutureProofedCities är ett webbaserat visualisering- och implementeringsverktyg 

som kommer att användas för att utvärdera kommunens nuvarande klimat- och 

energiplan. Den kommer sedan att vara ett viktigt verktyg i framtagande av den 

nya planen under 2021-2022, dels genom datahantering, beräkningar osv men 

även i kommunikation och dialog med aktörer inom och utanför kommunen. 

Verktyget är interaktiv och medborgare och företag har möjlighet att bidra med 

egna åtgärder för att uppnå målen.  

 

Verktyget kommer att användas i första hand under 2021 och 2022 för att ta fram 

Finspångs kommuns nya energi- och klimatplan. Utöver tillgång till verktyget får 

kommunen stöd från företaget under perioden att använda och anpassa verktyget. 

Verktyget samt stödet kostar 30 000 kr per år. Finspångs kommun har som 

medlem i nätverket klimatkommunerna erbjudits ett rabatterat pris för att 

använda verktyget.    
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Ansvarig för projekt: Jane Hjelmqvist, Hållbarhetsstrateg 

Projektägare: Sektor samhällsbyggnad, sektorcentralt  

 

Ansökan 

Sektor samhällsbyggnad ansöker om 60 000 kronor (30 000 kr för 2021 och 

30 000 kr för 2022) i utvecklingsmedel för att använda det digitala webbaserat 

visualiserings- och beräkningsverktyg FutureProofedCities under 2021-2022 i 

framtagande av kommunens nya klimat- och energiplan samt för att etablera 

dialog och öka engagemang i klimatarbete i hela kommunen. 

 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 920 000 kronor. 

Vid beviljande av ovan sökta summa (60 000 kronor) finns 1 860 000 kronor 

kvar. 

 

Förslag till beslut 

1. Att bevilja sektor samhällsbyggnad digitaliseringsmedel för att ansluta till 

ett webbaserat beräknings- och visualiseringsverktyg FutureproofedCities 

under 2021 och 2022. 

 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 30 000 

kr för 2021 och 30 000 kr för 2022 (totalt 60 000 kr).  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 19   Dnr: KS.2020.1315 

 

Ansökan om digitaliseringsmedel för visualisering- och 
beräkningsverktyg för klimat- och energiarbete 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

 

Finspångs kommun har ambitiösa energi och klimatmål och har skrivit på ett 

antal överenskommelser för att minska vårt utsläpp, bland annat Borgmästeravtal 

och Östgötautmaningar. Ytterligare mål och åtgärder har specificerats i 

kommunens strategisk plan utifrån Agenda 2030. Dock är kommunens 

nuvarande energiplan som är det övergripande dokument för kommunens energi- 

och klimatarbete från 2014 och i stort behov av revidering och uppdatering. 

Samtidigt har vi ett stort behov att kommunicera våra klimatmål och att engagera 

både inom kommunkoncernen, och ut i samhället hos företag och bland 

medborgare för att minska vår klimatpåverkan. Digitalisering kan göra processen 

att ta fram och förankra en plan enklare och snabbare men också skapa nya 

möjligheter för oss att kommunicera med och engagera olika grupper.    

 

Senaste åren har det kommit flera beräknings- och visualiseringsverktyg för 

klimat- och energiarbete. Dessa ger möjlighet i olika grad att samla statistisk, 

göra beräkningar av nuvarande utsläpp, identifiera och beräkna effektivitet och 

kostnader av olika åtgärder och sedan att visualisera detta på ett sätt som passar 

olika målgrupper. Det är också olika på vilka nivå de kan användas, dvs inom 

kommunorganisationen, koncernen eller hela geografiska området Finspångs 

kommun. FutureProofedCities är ett webb-baserat verktyg som kan användas för 

det interna arbetet samt för hela geografiska området.  

 

Det är mycket statistik som ligger till grund för klimat- och energiarbete, båda 

från vår egen organisation och från regionala, nationella och internationella 

källor. Sammanställning av statistik och beräkningar har tidigare gjorts i olika 

excel och underlagsdata har skickats in i olika former. Bearbetning och 

pedagogisk presentation av stor och komplexa datasets kräver mycket tid och 

detaljkunskap. Genom att använda ett etablerat beräknings- och 

visualiseringsverktyg kan vi fokusera på att hitta och genomföra de åtgärder som 

är mest effektiv. 

 

Vi behöver minska vår klimatpåverkan inom många olika sektorer, men 

klimatfrågan är komplex och därför ofta svårt att kommunicera och göra 

överskådlig. För att vi ska lyckas nå våra mål krävs ett brett samarbete inom 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

kommunorganisationen, inom koncernen och utåt med företag, föreningar och 

invånare. Visualisering är ett kraftfullt verktyg för att skapa förståelse, samsyn 

och att sedan tillsammans kommer fram till vilka åtgärder som kan bli mest 

effektiv. Verktyget ger en plattform för samverkan mellan aktörer inom och 

utanför kommunen.    

 

Verktyget FutureProofedCities har följande möjligheter  

- Ger möjlighet till en överblick över klimatarbetet och planerade åtgärder 

samt dess beräknade effekt.  

- Det finns möjlighet att skapa en överblick över olika aktörers 

(förvaltningar och bolags) olika klimatåtgärder  

- Inkluderar kostnader/besparingar, dvs en ekonomisk dimension av 

klimatarbetet  

- Den har en integrerad idé om att städer kan lära av varandra.  

- Finns en integrerad del som speglar information från verktyget till 

kommunens hemsida, för att kunna öka medborgarengagemanget.  

- Enkelt att ta ut en rapport till Borgmästeravtalet (något vi inte haft 

resurser att göra senaste 2 åren). 

- Obegränsat antal användare vilket innebär att andra sektorer och 

verksamheter (FTV, fastighetsenhet osv) kan själv lägga in data.  

 

Genom att utnyttja digitala verktyg ökar vi våra möjligheter att uppnå flera av 

målen i Agenda 2030.   

 

Upplägg 

FutureProofedCities är ett webbaserat visualisering- och implementeringsverktyg 

som kommer att användas för att utvärdera kommunens nuvarande klimat- och 

energiplan. Den kommer sedan att vara ett viktigt verktyg i framtagande av den 

nya planen under 2021-2022, dels genom datahantering, beräkningar osv men 

även i kommunikation och dialog med aktörer inom och utanför kommunen. 

Verktyget är interaktiv och medborgare och företag har möjlighet att bidra med 

egna åtgärder för att uppnå målen.  

 

Verktyget kommer att användas i första hand under 2021 och 2022 för att ta fram 

Finspångs kommuns nya energi- och klimatplan. Utöver tillgång till verktyget får 

kommunen stöd från företaget under perioden att använda och anpassa verktyget. 

Verktyget samt stödet kostar 30 000 kr per år. Finspångs kommun har som 

medlem i nätverket klimatkommunerna erbjudits ett rabatterat pris för att 

använda verktyget.    

 

Ansvarig för projekt: Jane Hjelmqvist, Hållbarhetsstrateg 

Projektägare: Sektor samhällsbyggnad, sektorcentralt  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ansökan 

Sektor samhällsbyggnad ansöker om 60 000 kronor (30 000 kr för 2021 och 

30 000 kr för 2022) i utvecklingsmedel för att använda det digitala webbaserat 

visualiserings- och beräkningsverktyg FutureProofedCities under 2021-2022 i 

framtagande av kommunens nya klimat- och energiplan samt för att etablera 

dialog och öka engagemang i klimatarbete i hela kommunen. 

 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 920 000 kronor. 

Vid beviljande av ovan sökta summa (60 000 kronor) finns 1 860 000 kronor 

kvar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja sektor samhällsbyggnad digitaliseringsmedel för att ansluta till 

ett webbaserat beräknings- och visualiseringsverktyg FutureproofedCities 

under 2021 och 2022. 

 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 30 000 

kr för 2021 och 30 000 kr för 2022 (totalt 60 000 kr). 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Cristina Lindén 

2020-11-19  1 (2)  

Dnr KS.2020.1223  

  

 

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  

 

 

Markförsäljning till flera fastighetsägare inom Hårstorps 
verksamhetsområde, från del av Hårstorp 1:1 till Hårstorp 
4:13, 8:3, 8:6, 8:8, 8:9 

 

Sammanfattning 

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för delar av Hårstorps 
verksamhetsområde (”Detaljplan för verksamhetsområde Hårstorp 4:12-18 m fl”). 
Detaljplanen vann laga kraft 2020-06-18. 

Syftet med den nya detaljplanen är att ge befintliga verksamhetsutövare utökade 
förutsättningar för att utvecklas inom området.  

Genom den nya detaljplanen har det tillskapats mer byggbar mark för verksamheter 
inom området genom att den södra delen av naturområdet längs med RV 51 fått 
ändrad användning till kvartersmark för industri. 

Det är fem fastigheter som enligt den nya detaljplanen kan utökas med ytor enligt 
beskrivning nedan: 
Hårstorp 4:13 (ägs av bolaget Solberga Torp Fastighets AB) med 116 kvadratmeter 
Hårstorp 8:3 (ägs av bolaget Malia Invest AB) med 720 kvadratmeter 
Hårstorp 8:6 (ägs av bolaget Hussmo & Engström Holding AB) med 1 300 
kvadratmeter 
Hårstorp 8:8 (ägs av bolaget Björnbäckens Fastighets AB) med 430 kvadratmeter 
Hårstorp 8:9 (ägs av bolaget Björnbäckens Fastighets AB) med 2 100 kvadratmeter 

Se bifogad karta, bilaga 1, som visar utökningarna.  

Kommunen har under hösten skickat ut information till samtliga ovan uppräknade 
fastighetsägare med ett erbjudande om att köpa till mark. Samtliga fastighetsägare 
har ställt sig positiva till erbjudandet och vill genomföra utökning av sina tomter.  

Kommunen och fastighetsägarna är överens om avtal om markförsäljning. 
Försäljningen genomförs genom fastighetsreglering där markområdena överförs 
från den kommunägda fastigheten  
Hårstorp 1:1 till respektive fastighet. 
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Genom att samtliga fastighetsägare genomför tomtutökningarna samtidigt kan 
lantmäteriförrättningen samordnas och därmed sparas kostnader för 
lantmäteriförrättningen. Hade tomtutökningarna genomförts vid olika tillfällen hade 
kostnaden blivit avsevärt högre. De fem fastighetsägarna som får utökade tomter 
ska dela på förrättningskostnaden. 

Markpriset är 80 kronor per kvadratmeter industrimark. Detta ger en sammanlagd 
försäljningsintäkt till kommunen om 373 300 kronor. 

Bokfört värde för fastigheten Hårstorp 1:1 saknas och intäkten vid försäljningen 
tillförs övriga kommungemensamma poster på finansenheten. 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av fem markområden (del av 
fastigheten Hårstorp 1:1) inom Hårstorps verksamhetsområde. 
Försäljningen avser utökningar av fem befintliga fastigheter. 

2. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet avtal med respektive 

fastighetsägare (överenskommelse om fastighetsreglering). 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 20   Dnr: KS.2020.1223 

 

Markförsäljning till flera fastighetsägare inom Hårstorps 
verksamhetsområde, från del av Hårstorp 1:1 till Hårstorp 4:13, 
8:3, 8:6, 8:8, 8:9 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för delar av Hårstorps 

verksamhetsområde (”Detaljplan för verksamhetsområde Hårstorp 4:12-18 m 

fl”). Detaljplanen vann laga kraft 2020-06-18. 

Syftet med den nya detaljplanen är att ge befintliga verksamhetsutövare utökade 

förutsättningar för att utvecklas inom området.  

Genom den nya detaljplanen har det tillskapats mer byggbar mark för 

verksamheter inom området genom att den södra delen av naturområdet längs 

med RV 51 fått ändrad användning till kvartersmark för industri. 

Det är fem fastigheter som enligt den nya detaljplanen kan utökas med ytor 

enligt beskrivning nedan: 

Hårstorp 4:13 (ägs av bolaget Solberga Torp Fastighets AB) med 116 

kvadratmeter 

Hårstorp 8:3 (ägs av bolaget Malia Invest AB) med 720 kvadratmeter 

Hårstorp 8:6 (ägs av bolaget Hussmo & Engström Holding AB) med 1 300 

kvadratmeter 

Hårstorp 8:8 (ägs av bolaget Björnbäckens Fastighets AB) med 430 

kvadratmeter 

Hårstorp 8:9 (ägs av bolaget Björnbäckens Fastighets AB) med 2 100 

kvadratmeter 

Kommunen har under hösten skickat ut information till samtliga ovan 

uppräknade fastighetsägare med ett erbjudande om att köpa till mark. Samtliga 

fastighetsägare har ställt sig positiva till erbjudandet och vill genomföra utökning 

av sina tomter.  

Kommunen och fastighetsägarna är överens om avtal om markförsäljning. 

Försäljningen genomförs genom fastighetsreglering där markområdena överförs 

från den kommunägda fastigheten  

Hårstorp 1:1 till respektive fastighet. 

Genom att samtliga fastighetsägare genomför tomtutökningarna samtidigt kan 

lantmäteriförrättningen samordnas och därmed sparas kostnader för 

lantmäteriförrättningen. Hade tomtutökningarna genomförts vid olika tillfällen 

72



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

hade kostnaden blivit avsevärt högre. De fem fastighetsägarna som får utökade 

tomter ska dela på förrättningskostnaden. 

Markpriset är 80 kronor per kvadratmeter industrimark. Detta ger en 

sammanlagd försäljningsintäkt till kommunen om 373 300 kronor. 

Bokfört värde för fastigheten Hårstorp 1:1 saknas och intäkten vid försäljningen 

tillförs övriga kommungemensamma poster på finansenheten. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av fem markområden (del av 

fastigheten Hårstorp 1:1) inom Hårstorps verksamhetsområde. 

Försäljningen avser utökningar av fem befintliga fastigheter. 

2. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet avtal med 

respektive fastighetsägare (överenskommelse om fastighetsreglering). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Redovisning av projektering av Bergslagsvägen och 
framtaget gestaltningsförslag för Förvaltningstorget, 
Bergslagstorget och Bruksparken 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 en referensgrupp för Finspångs centrummiljö 
(centrumgruppen) och 2018-03-26 beslutade kommunstyrelsen, 2018-§ 110 dnr 
KS.2017.1157, att anta det inriktningsprogram för offentliga rummen i Finspångs 
centrum som referensgruppen tagit fram. Inriktningsprogrammet i sin helhet 
beslutades vara vägledande i det fortsatt arbetet och målsättningen med 
utvecklingen i de offentliga rummen i Finspångs centrum ska vara: 
 

• Finspångs centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till 
vistelseytor för människor. 

• De olika delarna: Förvaltningstorget – Bergslagstorget – Bruksparken – 
Slottsparken/Engelska parken – strandsidan vid Stationsområdet - ska 
bindas ihop till en sammanhängande helhet. 

• Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för Finspång 
och dess invånare. 

 
I mitten av maj år 2020 beslutade kommunstyrelsen, 2020-§ 213 dnr KS.2019.1138, 
att uppdra till sektor samhällsbyggnad att i samråd med Centrumgruppen projektera 
en ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och Finsterwaldevägen, till 
ett gångfartsområde samt att ta fram ett gestaltningsförslag för att binda ihop 
Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken 
- strandsidan vid Stationsområdet till en sammanhängande helhet. Förslaget ska 
redovisas till kommunstyrelsen varefter centrumgruppen föreslås upplösas.   
Med anledning av ovanstående har centrumgruppen tillsammans med förvaltningen 
projekterat en ombyggnad av Bergslagsvägen samt tagit fram ett gestaltningsförslag 
för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - 
Slottsparken/Engelska parken till en sammanhängande helhet, se bilaga. I och med 
att utveckling av Stationsområdet pågår genom detaljplanearbete ser 
centrumgruppen inte att strandsidan vid Stationsområdet faller inom ramen för 
gestaltningsuppdraget. 
I samband med projekteringen av gångfartsområdet på Bergslagsvägen har en grov 
kostnadsuppskattning gjorts som visar att kostnaden för en ombyggnad av 
Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och Finsterwaldevägen ligger på liknande nivå 
som ombyggnaden till gångfartsområdet för den första etappen. Kostnaderna för en 
ombyggnad av torgen i enlighet med gestaltningsförslaget har inte kunnat tas fram 
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då dessa inte har projekterats. Utifrån synpunkter om utökning av centrumnära 
parkering för såväl handel som besök till Bruksparken omfattar även 
gestaltningsförslaget utökade parkeringsmöjligheter längs Finsterwaldevägen.  
Under den pågående processen med framtagande av projekteringen av 
Bergslagsvägen och gestaltningsförslaget för torgen har förvaltningen haft dialoger 
kring utformningen med nedanstående grupper: 
 

• Centrumhandlarna 
• Berörda fastighetsägare 
• Rådet för funktionshinderfrågor 
• Berörda delar av förvaltningen som tex kultur, fastighet 

 
Förslaget har generellt bemötts positivt vid de dialoger/möten som genomförts. 
Några av de punkter som centrumhandlarna har lyft vara viktiga är att det finns 
parkeringar i tillräcklig omfattning, ett bättre belyst torg, tillskapande av ytor för 
uteserveringar, att en avstängning av Stationsvägen vid Bergslagsvägen upplevs 
tydlig och att det är viktigt att behålla befintliga parkeringarna på Stationsvägen samt 
att parkering på omgivande gator ses över samtidigt. Utifrån inkomna synpunkter 
bedöms att huvuddelen av synpunkterna tillmötesgås i framtaget förslag.  
De synpunkter som inte har bedömts vara möjliga att beakta är: 
 

• Ett enkelriktat lågfartsstråk med kraftiga fartgupp som förbinder befintlig 
parkering på torget, vid grillen, med Bergslagsvägen (inte i enlighet med 
beslutat inriktningsprogram).  

• Extra parkeringsplatser mellan Joans och grillen (utgörs enligt förslaget av 
gångfartsområde samt att ytterligare parkeringsmöj-ligheter har föreslagit 
längs med Finsterwaldevägen) 

• En fast terrass/altan för caféet på torget vid planteringarna (möjlighet finns 
för näringsidkare att ansöka om markupplåtelse) 

• Cykelparkering vid befintlig trappa på torget, upp mot Bergslagsvägen 
(planerat att nyttjas av caféverksamhet, ligger inom fastighetsmark) 

  
Centrumgruppen har inte varit helt enig i alla detaljer kring utformning i det slutliga 
gestaltningsförslaget och de ledamöter som har haft synpunkter på förslaget har 
erbjudits inkomma med skriftlig motivering:  
Mikael Wallin (L) motsätter sig vissa delar i förslaget kring Bergslagsvägen etapp 2 
vilket främst gäller avstängning av Stationsvägen, samt den uppskattade kostnaden 
som följer med förslaget. Ytterligare synpunkt gäller stenbeläggningen som föreslås, 
då den på sikt kan bli besvärlig tillgänglighetsmässigt. 
En kostnad för det förslag som ligger för Bruksparken och Förvaltningstorget 
efterfrågas. 
Kai Hallgren (SD) ställer sig inte bakom förslaget då förslaget inte beaktar 
handlarnas och pensionärsorganisationernas yttranden samt avsaknad av dessa 
mötesprotokoll samt felprioritering av kommunens ekonomi. Ytterligare så lyftes 
frågan om att presentera flera förslag till kommunstyrelsen.  
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Hugo Andersson (C), Frida Granath (S) och Britt-Marie Jahrl (S) ställer sig bakom 
förslaget i sin helhet.   
Utifrån att en eventuell ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och 
Finsterwaldevägen, till gångfartsområde påverkar Bergslagstorget i väldigt stor 
omfattning ser förvaltningen att en ombyggnad av Bergslagstorget är viktig för att få 
till en bra helhetslösning. Förvaltningen ser med anledning av ovanstående att i 
enlighet med investeringsplanen 2021-2023 påbörja projektering för Bergslagstorget 
och Finsterwaldevägen så att en framtida ombyggnad av Bergslagsvägen till 
gångfartsområde kan samordnas med en ombyggnad av Bergslagstorget och 
Finsterwaldevägen. 
 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna Centrumgruppens gestaltningsförslag för att binda ihop 

Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - Slottsparken/Engelska 
parken till en sammanhängande helhet. 

2. Att anse centrumgruppens uppdrag slutfört och i och med ovanstående 
redovisning av uppdraget upplösa centrumgruppen. 
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2021-§ 21   Dnr: KS.2019.1138 

 

Redovisning av projektering av Bergslagsvägen och framtaget 
gestaltningsförslag för Förvaltningstorget, Bergslagstorget och 
Bruksparken 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 en referensgrupp för Finspångs 

centrummiljö (centrumgruppen) och 2018-03-26 beslutade kommunstyrelsen, 

2018-§ 110 dnr KS.2017.1157, att anta det inriktningsprogram för offentliga 

rummen i Finspångs centrum som referensgruppen tagit fram. 

Inriktningsprogrammet i sin helhet beslutades vara vägledande i det fortsatt 

arbetet och målsättningen med utvecklingen i de offentliga rummen i Finspångs 

centrum ska vara: 

 

• Finspångs centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till 

vistelseytor för människor. 

• De olika delarna: Förvaltningstorget – Bergslagstorget – Bruksparken – 

Slottsparken/Engelska parken – strandsidan vid Stationsområdet - ska 

bindas ihop till en sammanhängande helhet. 

• Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för 

Finspång och dess invånare. 

 

I mitten av maj år 2020 beslutade kommunstyrelsen, 2020-§ 213 dnr 

KS.2019.1138, att uppdra till sektor samhällsbyggnad att i samråd med 

Centrumgruppen projektera en ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan 

Vallonplatsen och Finsterwaldevägen, till ett gångfartsområde samt att ta fram 

ett gestaltningsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget - 

Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken - strandsidan vid Stationsområdet 

till en sammanhängande helhet. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen 

varefter centrumgruppen föreslås upplösas.   

Med anledning av ovanstående har centrumgruppen tillsammans med 

förvaltningen projekterat en ombyggnad av Bergslagsvägen samt tagit fram ett 

gestaltningsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget - 

Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken till en sammanhängande helhet. I 

och med att utveckling av Stationsområdet pågår genom detaljplanearbete ser 

centrumgruppen inte att strandsidan vid Stationsområdet faller inom ramen för 

gestaltningsuppdraget. 

I samband med projekteringen av gångfartsområdet på Bergslagsvägen har en 

grov kostnadsuppskattning gjorts som visar att kostnaden för en ombyggnad av 

Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och Finsterwaldevägen ligger på liknande 

nivå som ombyggnaden till gångfartsområdet för den första etappen. 

Kostnaderna för en ombyggnad av torgen i enlighet med gestaltningsförslaget 

har inte kunnat tas fram då dessa inte har projekterats. Utifrån synpunkter om 
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utökning av centrumnära parkering för såväl handel som besök till Bruksparken 

omfattar även gestaltningsförslaget utökade parkeringsmöjligheter längs 

Finsterwaldevägen.  

Under den pågående processen med framtagande av projekteringen av 

Bergslagsvägen och gestaltningsförslaget för torgen har förvaltningen haft 

dialoger kring utformningen med nedanstående grupper: 

 

• Centrumhandlarna 

• Berörda fastighetsägare 

• Rådet för funktionshinderfrågor 

• Berörda delar av förvaltningen som tex kultur, fastighet 

 

Förslaget har generellt bemötts positivt vid de dialoger/möten som genomförts. 

Några av de punkter som centrumhandlarna har lyft vara viktiga är att det finns 

parkeringar i tillräcklig omfattning, ett bättre belyst torg, tillskapande av ytor för 

uteserveringar, att en avstängning av Stationsvägen vid Bergslagsvägen upplevs 

tydlig och att det är viktigt att behålla befintliga parkeringarna på Stationsvägen 

samt att parkering på omgivande gator ses över samtidigt. Utifrån inkomna 

synpunkter bedöms att huvuddelen av synpunkterna tillmötesgås i framtaget 

förslag.  

De synpunkter som inte har bedömts vara möjliga att beakta är: 

 

• Ett enkelriktat lågfartsstråk med kraftiga fartgupp som förbinder befintlig 

parkering på torget, vid grillen, med Bergslagsvägen (inte i enlighet med 

beslutat inriktningsprogram).  

• Extra parkeringsplatser mellan Joans och grillen (utgörs enligt förslaget 

av gångfartsområde samt att ytterligare parkeringsmöj-ligheter har 

föreslagit längs med Finsterwaldevägen) 

• En fast terrass/altan för caféet på torget vid planteringarna (möjlighet 

finns för näringsidkare att ansöka om markupplåtelse) 

• Cykelparkering vid befintlig trappa på torget, upp mot Bergslagsvägen 

(planerat att nyttjas av caféverksamhet, ligger inom fastighetsmark) 

  

Centrumgruppen har inte varit helt enig i alla detaljer kring utformning i det 

slutliga gestaltningsförslaget och de ledamöter som har haft synpunkter på 

förslaget har erbjudits inkomma med skriftlig motivering:  

Mikael Wallin (L) motsätter sig vissa delar i förslaget kring Bergslagsvägen 

etapp 2 vilket främst gäller avstängning av Stationsvägen, samt den uppskattade 

kostnaden som följer med förslaget. Ytterligare synpunkt gäller 

stenbeläggningen som föreslås, då den på sikt kan bli besvärlig 

tillgänglighetsmässigt. 

En kostnad för det förslag som ligger för Bruksparken och Förvaltningstorget 

efterfrågas. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kai Hallgren (SD) ställer sig inte bakom förslaget då förslaget inte beaktar 

handlarnas och pensionärsorganisationernas yttranden samt avsaknad av dessa 

mötesprotokoll samt felprioritering av kommunens ekonomi. Ytterligare så lyftes 

frågan om att presentera flera förslag till kommunstyrelsen.  

Hugo Andersson (C), Frida Granath (S) och Britt-Marie Jahrl (S) ställer sig 

bakom förslaget i sin helhet.   

Utifrån att en eventuell ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen 

och Finsterwaldevägen, till gångfartsområde påverkar Bergslagstorget i väldigt 

stor omfattning ser förvaltningen att en ombyggnad av Bergslagstorget är viktig 

för att få till en bra helhetslösning. Förvaltningen ser med anledning av 

ovanstående att i enlighet med investeringsplanen 2021-2023 påbörja 

projektering för Bergslagstorget och Finsterwaldevägen så att en framtida 

ombyggnad av Bergslagsvägen till gångfartsområde kan samordnas med en 

ombyggnad av Bergslagstorget och Finsterwaldevägen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna Centrumgruppens gestaltningsförslag för att binda ihop 

Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - 

Slottsparken/Engelska parken till en sammanhängande helhet. 

2. Att anse centrumgruppens uppdrag slutfört och i och med ovanstående 

redovisning av uppdraget upplösa centrumgruppen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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TAXI

HKP

HKP
A

A

0 1 2 3 4 5 10 15 20m

0 5 10 15 20

Finstewaldervägen

Stationsvägen

Vallonplatsen

B

B
C

C

ÖVERGRIPANDE OM GESTALTNINGEN:

- EN JÄMN MARKNIVÅ ÖVER HELA TORGET 

-> TRAFIKEN RÖR SIG I EN TORGMILJÖ FÖR 

MÄNNISKOR

- NYA TRAFIKSTYRANDE ELEMENT I FORM AV 

PLANTERINGSBÄDDAR, SITTMÖBLER M.M. 

- NYA KOPPLINGAR OCH RÖRELSESTRÅK 

MELLAN TORGETS VERKSAMHETER OCH 

MÅLPUNKTER

- TILLSKAPAT FLER PLATSER FÖR SOCIAL 

VISTELSE

- TILLSKAPAT MER YTA FÖR TORGHANDEL

- NY BELYSNING FÖR SÄKERHET OCH 

PLATSSKAPANDE EFFEKT

- NYA PLATSSKAPANDE INSLAG (T.EX. FONTÄN) 

BÄTTRE FÖRANKRADE I STADSRUMMET OCH 

PLACERADE UTIFRÅN VIKTIGA SIKTLINJER

BERGSLAGSVÄGEN E2, BERGSLAGSTORGET, FINSTERWALDEVÄGEN
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NY FÖRBINDELSE BRUKSPARKEN 

- BERGSLAGSTORGET, 

GÅNGFARTSOMRÅDET FORTSÄTTER 

ÖVER FINSTERWALDEVÄGEN

FLEXIBEL YTA FÖR UTESERVERING / 

EVENT /YTTERLIGARE TORGHANDEL

STÄRKT KOPPLING MELLAN 

VERKSAMHETERNA. GRUSSLÄNT VID 

KRISTALLEN ORDNAS UPP MED STÖDMUR,  

TRAPPA OCH PLANTERING

NY FOKUSPUNKT: 

NYTT STÖRRE VATTENINSLAG CENTRALT PÅ 

TORGET ERSÄTTER GAMLA FONTÄNEN. 

SYNS FRÅN FLER PLATSER, STYR TRAFIKEN 

+ FRIGÖR MER YTA FÖR TORGHANDEL 

OCH UTESERVERING

STÄRKT KOPPLING MELLAN 

FÖRVALTNINGSTORGET OCH 

BERGSLAGSTORGET. NY BREDARE 

TRAPPA I NYTT LÄGE ERSÄTTER 

DEN GAMLA - MÖJLIGGÖR YTA 

FÖR UTESERVERING 

AVSTÄNGNING MELLAN BERGSLAGSVÄGEN 

OCH STATIONSVÄGEN -> UPPNÅ POLITISKT 

MÅL OM MINSKAD GENOMFARTSTRAFIK, 

SÄKERSTÄLLA SÄKER TRAFIKMILJÖ, BEVARA 

BEFINTLIG PARKERING

AVSMALNING AV FINSTERWALDEV. 

+ 10 NYA P-PLATSER

BERGSLAGSVÄGEN E2, BERGSLAGSTORGET, FINSTERWALDEVÄGEN
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ILLUSTRATIONSPLAN
ÖVERGRIPANDE OM GESTALTNINGEN:

- NYA RÖRELSESTRÅK ÖPPNAR UPP 

MELLAN TORGETS MÅLPUNKTER

- TILLSKAPANDE OCH UTVECKLING AV 

PLATSER FÖR KREATIV VERKSAMHET

- TILLSKAPANDE AV ARBETSPLATSER I 

GRÖN UTEMILJÖ

- NY ENTRÉPLATS VID BIBLIOTEK + YTOR 

FÖR DERAS VERKSAMHET

- TILLSKAPA EN ÖPPEN ENTRÉ TILL 

TORGET FRÅN MATHIAS KAGGS VÄG

FÖRVALTNINGSTORGET
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NY INBJUDANDE ENTRÉPLATS 

FÖR BIBLIOTEKET

SKULPTUR  ”LEKANDE BJÖRNAR”

”LÄSPLATS” 

BÄNKAR UNDER 

STORA TRÄDEN

ÖPPEN YTA FÖR MÖJLIGHET TILL EX. 

”CAFÉ-TRUCK” MED UTESERVERING 

NY KREATIV TORGYTA FÖR 

PERMANTENT KONSTVERK 

(LANDMÄRKE) / TILLFÄLLIGA 

INSTALLATIONER

GRÖNSKANDE ARBETSPLATS

ÖPPEN VÄLKOMNANDE 

ENTRÉ TILL TORGET

UTVECKLING AV SCEN 

OCH PUBLIKYTA

FÖRVALTNINGSTORGET
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ÖVERGRIPANDE OM GESTALTNINGEN:

- BEVARA EN ÖPPEN PARKKARAKTÄR FÖR 

REKREATION

- NYA GÅNGVÄGAR KNYTER IHOP 

PARKEN OCH SKAPAR VÄGAR TILL NYA 

MÅLPUNKTER 

- STENBELAGDA YTAN UTVECKLAS TILL 

SAMLANDE OCH FLEXIBEL PLATS FÖR 

SÄSONGSBETONADE AKTIVITETER

- NYA INSLAG SOM LOCKAR BESÖKARE 

-> SKULPTURPARK, ÄNG, SPÄNNANDE 

INSEKTSHOTELL, BRYGGA LÄNGS VATTNET

- TILLSKAPA NYA SITTMÖJLIGHETER 

LÄNGS GÅNGVÄGAR OCH VATTNET.

- TILLSKAPA EN VÄLKOMNANDE ENTRÉ

BRUKSPARKEN
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FÖRKLARANDE BILDER

INSEKTSHOTELL

EX. MINIATYRMODELLER AV 

FINSPÅNGSBYGGNADER

SUCCESIVT LÅTA FLER 

SKULPTURER TILLKOMMA

-> SKULPTURPARK 

ÄNG FÖR BLOMSTERPRAKT 

OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

”AMFITEATERN”

TERRASSERING FÖR SITTYTOR 

SAMLANDE BELYSNING 

SOMMARSCEN / ISBANA

BRYGGA FÖR BÄTTRE 

KOPPLING TILL VATTNET

VÄLKOMNANDE 

ENTRÉ

BRUKSPARKEN
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HKP
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A
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Finsterwaldervägen

Stationsvägen

Vallonplatsen

B

B
C

C

I l lustrat Ionsplan Bergslagsvägen etapp 2

skala 1:400 (a1)Detaljer markBeläggnIng

2.

1.

3.

4.

5.

6.

1.

5.

4.

6.

2.

3.

3.

3.

Ytor av f IskBensmönster Delas In 
meD raDer av 35 cm plat tor

antracItgrå Betongsten meD Inslag av 
l jusgrå sten

ljusgrå Betongsten meD Inslag av antracIt-
grå sten

ljusgrå Betongsten I  f IskBensmönster

Bef Intl Ig BeläggnIng lagas

kvaDrat Isk sten 70x70 cm 

2020-11-11
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Kommunfullmäktige 

 

 

Svar på medborgarförslag - säkrare cykelbanor i Sonstorp  

 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag gällande säkrare cykelbanor i Sonstorp har inkommit från 
Margareta Carlsson. Dialog med förslagsställaren har skett och där frågeställaren 
lämnar information om att hon uppskattar cykelbanan och värnar om barnen. 
Frågeställarens önskar uppsättning av lämpliga varningsskyltar både från Hällestad 
och från Finspångshållet då både barn och äldre rör sig på cykelbanan tillsammans 
med EU-mopeder.  
 
Gång och cykelvägen genom samhället Sonstorp är försedda med gång och 
cykelgrindar, detta vid korsande vägar för att dämpa hastighet men även för att 
skydda gång och cyklister från att passera gator med övrig trafik.  
 
Den aktuella gång- och cykelvägen är idag skyltad som Påbjuden gång- och 
cykelbana. Det innebär att förutom gående och cyklister så är det även tillåtet att 
köra moped klass II på cykelvägen. Däremot är det enligt trafikförordningen inte 
tillåtet att så kallade EU-mopeder (moped klass I) får framföras på gång- och 
cykelbanor.  
 
Utifrån ovanstående ser förvaltningen att detta är en fråga där lösning inte sker 
genom skyltning och föreslår att kommunen tar upp den aktuella frågeställningen 
med polisen.  

 

Förslag till beslut. 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

1. Att avslå medborgarförslaget säkrare cykelbanor i Sonstorp. 

2. Att meddela frågeställaren beslutet 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 22   Dnr: KS.2019.0963 

 

Svar på medborgarförslag - säkrare cykelbanor i Sonstorp  

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande säkrare cykelbanor i Sonstorp har inkommit. 

Dialog med förslagsställaren har skett och där frågeställaren lämnar information 

om att hon uppskattar cykelbanan och värnar om barnen. Frågeställarens önskar 

uppsättning av lämpliga varningsskyltar både från Hällestad och från 

Finspångshållet då både barn och äldre rör sig på cykelbanan tillsammans med 

EU-mopeder.  

 

Gång och cykelvägen genom samhället Sonstorp är försedda med gång och 

cykelgrindar, detta vid korsande vägar för att dämpa hastighet men även för att 

skydda gång och cyklister från att passera gator med övrig trafik.  

 

Den aktuella gång- och cykelvägen är idag skyltad som Påbjuden gång- och 

cykelbana. Det innebär att förutom gående och cyklister så är det även tillåtet att 

köra moped klass II på cykelvägen. Däremot är det enligt trafikförordningen inte 

tillåtet att så kallade EU-mopeder (moped klass I) får framföras på gång- och 

cykelbanor.  

 

Utifrån ovanstående ser förvaltningen att detta är en fråga där lösning inte sker 

genom skyltning och föreslår att kommunen tar upp den aktuella frågeställningen 

med polisen.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

1. Att avslå medborgarförslaget säkrare cykelbanor i Sonstorp. 

2. Att meddela frågeställaren beslutet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Riktlinjer serveringstillstånd alkohol 

 

Beskrivning av ärendet 

Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen är tillstånds- och 

tillsynsmyndighet avseende serveringstillstånd. I Finspång ligger ansvaret på 

Bygg- och miljönämnden. Enligt Alkohollagen ska kommunen tillhandahålla 

information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt 

riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen.  

 

De nuvarande riktlinjerna för serveringstillstånd, 1995-12-07 KF §172, är gamla 

och behöver ersättas med nya. 

 

Riktlinjerna återger vad som väsentligen gäller enligt lag och andra författningar. 

De visar även vilken hänsyn som tas till Finspångs lokala förhållanden vid 

tillståndsgivningen. De kommunala riktlinjerna får dock inte ha normerande 

karaktär eller avvika från alkohollagens bestämmelser.  

 

Riktlinjernas mål är att framhäva vikten av en återhållsam alkoholkonsumtion, 

särskilt bland ungdomar och vuxna. Kommunen vill bidra till en förbättrad 

folkhälsa samt sträva efter en god och sund restaurangkultur.  

 

Finspångs riktlinjer för serveringstillstånd ska: 

- Skapa goda förutsättningar för en rättssäker, snabb och effektiv 

tillståndsgivning 

- Möjliggöra för sökande att på förhand få kunskap om krav för att beviljas 

serveringstillstånd  

- Skapa förståelse för hur alkohollagen och dess föreskrifter tillämpas  

 

Bygg- och miljönämnden har beslutat BMN-2020-1298 § 113 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta nya riktlinjer för 

serveringstillstånd.   

 

Beredning  
Finspångs kommun ingår senan 2016 i kommunsamverkan tillsammans med 

Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna 

på alkohol- och tobaksenheten på Motala kommun som i samverkansavtalet 

bereder ansökningar av serveringstillstånd, gör tillsyn och kontrollerar att regler 
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och lagar följs. Handläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun 

har varit delaktiga i framtagandet av underlaget.  

 

De delar som formulerar kommunens riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna 

är skrivet i rött. Där finns möjlighet att tillföra och ta bort utifrån politisk 

viljeinriktning, övrig text är lagstyrd. 

 

Kommunicering  

Bygg- och miljöenheten och Polismyndigheten har haft möjlighet att yttra sig om 

serveringstid. Om inte kommunen beslutar annat, får servering inte påbörjas 

tidigare än klockan 11:00 och inte pågå längre än till klockan 01:00. I det 

underlag till riktlinjerna som handläggarna i Motala tagit fram angavs 

serveringstid till klockan 03.00 inomhus, om inte risk för olägenheter kan 

befaras. Vid serveringstid efter klockan 01:00 ställs krav på ordningsvakt och 

skärpt tillsyn.  

 

Polisen har inkommit med synpunkter och framhåller att det skulle vara 

fördelaktigt att begränsa serveringstiden till klockan 02:00. 

 

Bygg- och miljönämnden har utgått från polisens yttrande i förslag till riktlinje, 

med innebörden att kommunen som regel tillåter serveringstid inomhus från 

klockan 11:00 till 02:00, om inte risk för olägenhet kan befaras.  

 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige  

 

1. Att anta nya riktlinjer för serveringstillstånd.   

2. Att nuvarande riktlinjer, tillståndsgivning och tillsyn i serveringstillstånd 

1995-12-07 KF § 172, upphävs i samband med att nya riktlinjer börjar 

gälla.  
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1. Övergripande mål  

1.1. Inledning 

Riktlinjerna återger vad som väsentligen gäller enligt lag och andra 
författningar, se inramad text under respektive rubrik. Riktlinjerna visar 
även vilka hänsyn som tas till Finspångs lokala förhållanden vid 
tillståndsgivningen. De kommunala riktlinjerna får dock inte ha 
normerande karaktär eller avvika från alkohollagens (2010:1622) 
bestämmelser. 

Riktlinjerna syftar till att främja förutsebarhet, likabehandling samt 
effektivitet avseende tillståndsgivning och tillsyn av alkoholservering 
med mera. 

Finspångs kommun ingår sedan 2016 i kommunsamverkan tillsammans med 
Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna 
på alkohol- och tobaksenheten på Motala kommun som i samverkansavtalet 
bereder ansökningar av serveringstillstånd, gör tillsyn och kontrollerar att regler 
och lagar följs. Handläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun 
har varit delaktiga i framtagandet av underlaget. 

Riktlinjernas mål är att framhäva vikten av en återhållsam 
alkoholkonsumtion, särskilt bland ungdomar och unga vuxna. 
Kommunen vill bidra till en förbättrad folkhälsa samt sträva efter en 
god och sund restaurangkultur. 

 
Finspångs riktlinjer för serveringstillstånd ska: 

• Skapa goda förutsättningar för en rättssäker, snabb och effektiv 

tillståndsgivning 

• Möjliggöra för sökande att på förhand få kunskap om krav för att beviljas 

serveringstillstånd 

• Kommunen ska skapa förståelse för hur alkohollagen och dess föreskrifter 

tillämpas 

1.2. Alkohollagen - en social skyddslagstiftning 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som 
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är 
att skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och 
näringspolitiska intressen. 

Serveringsbestämmelserna i 3 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622), bygger 
på det allmänna kravet att försäljning av alkoholdrycker och 
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alkoholdrycksliknande preparat ska skötas på ett sådant sätt att skador i 
möjligaste mån förhindras. Vidare framgår av 8 kap. 20 § alkohollagen 
(2010:1622) att ansvarig personal ska se till att måttfullhet iakttas och att 
störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks vid servering 
av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat. 

 

1.3. Övergripande lagstiftning 

EU-rättsliga principer gäller generellt för all svensk lagstiftning och 
myndighetsutövning. Vid tillståndsprövningar aktualiseras bland annat 
likabehandlings-, öppenhets- och legalitetsprincipen. All form av 
diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden enligt 
likabehandlingsprincipen. Tillståndsprövningen ska vara transparant, det vill 
säga all information som inte skyddas av sekretess ska vara öppen och 
tillgänglig i enlighet med öppenhetsprincipen. Enligt legalitetsprincipen får ett 
beslut enbart fattas med stöd av lag. Det innebär att tillståndsprövningar enbart 
får avgöras efter avvägningar som framgår av alkohollagen och dess tillhörande 
föreskrifter. All offentlig makt ska utövas med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Kommuner ska 
behandla sina medlemmar lika. Syftet med krav på kommunala riktlinjer är att 
åstadkomma likabehandling av tillståndsansökningar och skapa en 
förutsebarhet inom kommuner. Det ska tydligt framgå vad som gäller i 
kommunen avseende tillståndsgivning för såväl sökande som allmänheten.  

2. Informationsskyldighet, ansökan och 
tillsyn 

2.1. Informationsskyldighet 

Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning som syftar till 
att begränsa alkoholens skadeverkningar. Det innebär att sökande inte 
har någon generell rättighet att beviljas serveringstillstånd. Varje ansökan 
om serveringstillstånd prövas individuellt mot bakgrund av en 
alkoholpolitisk helhetssyn, som grundar sig på alkohollagens 
bestämmelser och kommunens riktlinjer. Vid tillståndsprövningar kan 
det uppstå svåra intresseavvägningar, men alkoholpolitiska hänsyn ska ha 
företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska aspekter. 
Alkohollagen är tvingande, vilket innebär att kommunen inte får bevilja 
serveringstillstånd om sökande av någon anledning inte uppfyller 
alkohollagens krav och dess anslutande bestämmelser.  
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Av alkohollagen framgår att kommunen är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet avseende serveringstillstånd. I Finspångs kommun 
ligger ansvaret på Bygg- och miljönämnden. Kommunen ska 
tillhandahålla information om gällande bestämmelser på 
alkoholområdet. Kommunen ska därutöver tillhandahålla riktlinjer för 
de fall då alkohollagen ger utrymme för lokal anpassning av när och var 
servering av alkoholdrycker kan tillåtas.  

På Finspångs kommuns eller Motala kommuns webbsida ska det även 
finnas relevant och uppdaterad information om serveringstillstånd. 
Kommunen har tillgång till branschspecifika nätverk där årligen 
återkommande möten med krögare sker i syfte att informera samt föra 
diskussion om kommunens arbete med tillståndsgivning och tillsyn. 
Kommunen erbjuder genom samarbetsavtal med Motala kommun 
årliga utbildningar i ansvarsfull alkoholservering. Därutöver har 
inblandade myndigheter regelbundna samverkansträffar.  

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller 
provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen.  
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2.2. Handläggningstider vid ansökan 
 

 

 
L
 
A
 
G
 
T 
E
 
X
 
T 

Enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636) ska kommunen fatta 
beslut i ärenden om serveringstillstånd inom fyra månader från det att 
en fullständig ansökan har inkommit till kommunen. I de fall det är 
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden 
förlängas med högst fyra månader. Om handläggningstiden förlängs 
ska sökande informeras om skälen för förlängningen innan den 
ursprungliga tidsfristen har gått ut.  

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. 

 

Samtliga ansökningar och anmälningar kan göras med hjälp av digitala 
självservicetjänster (e-tjänst) via kommunens hemsida www.finspang.se. 
Detta underlättar registrering av ärendet, och påskyndar 
handläggningen. Alla dokument som lämnas in i pappersform måste 
skannas in, vilket kräver manuell hantering och försenar processen. Det 
bästa är om handlingarna lämnas in via digitala självservicetjänsten (e-
tjänst) eller via e-post. 

Finspångs kommun ingår sedan 2016 i kommunsamverkan tillsammans 
med Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är 
alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten på Motala 
kommun som i samverkansavtalet bereder ansökningar av 
serveringstillstånd, gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs. 

Mer information och kommungemensamma blanketter finns på Motala 
kommuns hemsida. 

Sökande ska ta del av relevanta anvisningar och bifoga de handlingar 
som krävs för att ansökan ska bli komplett. Det är upp till sökande att 
visa att alkohollagens högt ställda krav på lämplighet är uppfyllda, både 
avseende bolaget/föreningen och personerna bakom verksamheten. 
För att påskynda handläggningstiden krävs det att samtliga nödvändiga 
handlingar, som framgår av anvisningarna och som upprepas i 
medföljande checklista, bifogas till ansökan fortast möjligt. 
Utredningsförfarandet påbörjas först då ansökan är komplett. En 
ansökan som inte är komplett avskrivs en månad från det att två 
påminnelser om begärda kompletteringar skickats, om inga handlingar 
från sökande inkommit till kommunen. 
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Handläggningstiden för serveringstillstånd är i normalfallet högst: 

- Stadigvarande tillstånd – 8 veckor 

- Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 5 veckor 

- Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap – 3 veckor  

Sökande bör observera att handläggningstiden inför och under 
sommarsäsongen ofta är längre. Av den anledningen informerar 
kommunen på lämpligt sätt när en ansökan senast ska lämnas in för att 
sökande ska kunna garanteras besked i tid inför sommarsäsongen. 

2.3. Kommunens tillsynsverksamhet 
 
 

L
 
A
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Av 9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) framgår bland annat att 
kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de 
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker och 
alkoholdryckliknande preparat. 

Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. 

Av 9 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) framgår att för tillsynen över 
efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring i 7 kap. finns det 
särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över 
efterlevnaden av bestämmelserna gentemot den som har 
serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på serveringsstället, 
utövas även av kommunen. 

 

Kommunen genomför tillsynsbesök både på dag- och nattid utifrån en 
upprättad och beslutad tillsynsplan. Kommunen kan samordna tillsyn 
med andra aktörer, till exempel Polismyndigheten, Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten, Bygg- och miljöenheten och 
räddningstjänsten. Kommunens mål är att tillsynsbesök ska ske på 
vartenda serveringsställe minst en gång/år. Utöver planerade 
tillsynsbesök genomför kommunen spontana eller påkallade tillsynsbesök 
vid ett antal serveringsställen varje år. Vid tillsyn på serveringsställen 
kontrolleras bland annat ordning, nykterhet och åldersgräns. Om möjligt 
bör kommunen även genomföra tillsyn under större evenemang då 
riskerna för alkoholrelaterade olägenheter som huvudregel är större.  

Inre tillsyn genomförs i syfte att kontrollera om tillståndshavarna 
fortsatt uppfyller alkohollagens krav om personlig och ekonomisk 
lämplighet. Inre tillsyn genomförs främst genom inhämtande av 
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uppgifter från olika myndigheter med hjälp av datatekniska lösningar 
eller genom direktkontakt med myndigheterna. Kommunen kontrollerar 
exempelvis om det förekommer misskötsamhet avseende inbetalningar 
av skatter och avgifter till det allmänna. Tillståndshavarnas försäljning 
av mat och alkoholdrycker följs årligen upp genom inlämnade 
restaurangrapporter. Kommunen kan även få information från andra 
myndigheter om de genomfört inspektioner eller om polismyndigheten 
varit tvungen att ingripa på grund av oordning och onykterhet på 
serveringsställe. 

I vissa fall krävs det att en tillsynsutredning öppnas. Uppgifter som 
framkommer under tillsynsutredningen ska kommuniceras med 
tillståndshavaren. Tillsynsutredningar kan medföra sanktionsåtgärder 
gentemot tillståndshavare, det vill säga erinran, varning eller återkallat 
serveringstillstånd. 

Särskild återhållsamhet bör gälla avseende all typ av marknadsföring av 
alkoholdrycker som sker både inom- och utomhus. Marknadsföring 
utomhus kan uppfattas av fler människor och sådan marknadsföring 
kan därtill uppfattas av till exempel barn och unga. Marknadsföring av 
alkoholdrycker kan även uppfattas som störande för stadsbilden i stort. 

 

2.4. Tillsynsavgifter 
     
     L           
     A 
     G 
     T  
     E 
     X 
     T 

Kommunerna har enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen 
(2010:1622) rätt att ta ut avgifter för tillsyn av dem som har 
serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och 
baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras i 
kommunallagen (2017:725). Kommunen får även ta ut avgift för 
tillsyn av den som har serveringstillstånd. 

 

 

Kommunens möjlighet att ta ut avgifter ska grunda sig på en 
självkostnadsprincip men grunderna för avgiftsuttaget bestäms av 
kommunfullmäktige. Beräkningen bör ske efter någon form av schablon 
och uppdelning på olika avgiftsklasser. Självkostnadsprincipen innebär 
att kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster och andra nyttigheter som tillhandahålls. 

Kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för annan behandling. Aktuell information om gällande avgifter i 
Finspångs kommun finns på kommunens webbsida. Avgifternas 
aktualitet ses över med jämna mellanrum. 
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3. Riktlinjer vid servering 

3.1. Remissyttranden och störningar 
 

L 

A 

G 

T 

E 
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T 

Enligt 8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622) får en ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd inte bifallas utan att 
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det 
inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt 
serveringstillstånd för servering till allmänheten. 

Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter 
som ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet 
och särskilt yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för 
verksamheten. 

Om en ansökan avser servering inom eller invid ett militärt område 
ska yttrande dessutom inhämtas av vederbörande militära chef innan 
ansökan får bifallas. 

Av 8 kap. 16 § alkohollagen (2010:1622) framgår att lokaler som 
används för servering till allmänheten eller för servering till slutna 
sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 

Av 8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) framgår att om 
alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av 
andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd 
vägras även om övriga krav i lagen är uppfyllda. 

 

Polismyndigheten kan även yttra sig om ordnings- och säkerhetsläget, 
brottsbelastat område samt risk för överetablering. Polismyndighetens yttrande 
i dessa frågor är viktiga och de ligger till grund för olägenhetsbedömningen 
som görs i varje ärende. 

Polismyndigheten yttrar sig även om behovet av ordningsvakter i 
enlighet med lagen (1980:578) om ordningsvakter. Polismyndigheten besitter 
störst kunskap avseende bedömning av säkerhetsrisker samt 
ordningsläge med mera. Av den anledningen baseras kommunens beslut 
om krav på ordningsvakter i princip uteslutande på polismyndighetens 
förordande i inkommande remissyttranden, förutom i de fall 
serveringsstället bedriver servering efter klockan 01:00 då kommunen 
kräver ordningsvakt. Polismyndighetens yttrande om behov av 
ordningsvakter blir som regel villkor vid tillståndsgivningen för 
serveringstillstånd. 
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Det är räddningstjänstens uppdrag att bedöma brandsäkerheten på 
serveringsställen och av den anledningen kan kommunen skicka remiss 
till räddningstjänsten. Remiss skickas som huvudregel för 
serveringstillstånd som avser lokaler inomhus samt större och folktäta 
arrangemang utomhus. Huruvida serveringsytan är lämplig utifrån 
brandsäkerhetssynpunkt samt en personantalsbedömning utifrån bifogad 
ritning är av intresse för kommunen. För att räddningstjänsten ska kunna 
göra en sådan bedömning krävs det att sökande lämnar in skalenliga och 
måttsatta ritningar där dörrar och dess bredder tydligt framgår. 

Vid varje tillståndsprövning ska kommunen bedöma om ansökt 
servering kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Kommunen kan skicka 
en remiss till bygg- och miljöenheten för att samla information till 
olägenhetsbedömningen. Information kring eventuell risk för 
olägenheter i samband med ansökt verksamhet, ansökt serveringstid 
samt andra eventuella hinder är av intresse för kommunen. 
Serveringstillstånd får vägras redan då alkoholservering kan befaras 
medföra olägenheter. Om så sker ska kommunen motivera varför 
alkoholserveringen befaras medföra olägenheter. Avslagsbeslut ska vara 
väl motiverade utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Att 
enbart hänvisa till kommunens alkoholpolitiska riktlinjer är inte 
godtagbart då de inte har någon normerande verkan. Störst vikt ska 
läggas vid yttranden från polismyndigheten och bygg- och miljöenheten. 

Vid bedömningen av om ett arrangemang ska anses vara av endast 
obetydlig omfattning tar kommunen hänsyn till arrangemangets art, antal 
gäster eller besökare, placering, tidsmässig omfattning samt tidpunkt med 
mera. 

Om ansökan avser serveringstillstånd i ett bostadsområde ska 
kommunen bedöma om närboende kan komma att störas om 
serveringstillstånd beviljas. Överetablering av serveringsställen i ett 
område medför störningar och påfrestningar för närboende. Därtill ökar 
risken för att serveringsställets gäster uppträder störande på allmänna 
platser. Mot bakgrund av det kan kommunen avslå en ansökan om 
serveringstillstånd, om ett område riskerar överetablering av 
serveringsställen som kan leda till alkoholrelaterade olägenheter. 
Detsamma gäller etablering av serveringsställen i ett område som på 
förhand har kända problem med missbruk. En grundläggande princip 
inom svensk alkoholpolitik är att sport och alkohol inte hör ihop. 
Återhållsamhet är därmed utgångspunkten för serveringstillstånd med 
koppling till sport, men kommunen gör en riskbedömning i varje enskilt 
fall. 

Prövotider kan bli aktuella när det gäller nyetablering, ny innehavare eller 
förlängd serveringstid. I de flesta sådana fall beslutas om en prövotid för 
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en del av tillståndet, till exempel kan serveringstid till klockan 01:00 ges 
stadigvarande och en senare tid ges med prövotid för att se om 
verksamheten stör närboende eller medför problem med ordning och 
nykterhet. Om stadigvarande tillstånd söks efter en prövotid ska remisser 
skickas till polismyndigheten och miljöförvaltningen. Om dessa 
remissinstanser inte redovisar några problem som kan kopplas till 
restaurangens verksamhet ska stadigvarande tillstånd ges, i annat fall ska 
ansökan avslås eller ny prövotid ges. Det är tillståndshavarens ansvar att 
se till att stadigvarande tillstånd söks efter en prövotid om så önskas. 
Omprövning av prövotid är avgiftsfri. Om ansökan om stadigvarande 
tillstånd inkommer efter prövotidens slut behandlas den som en ny 
ansökan om utökad serveringstid, vilket bland annat innebär att 
ansökningsavgift tas ut. 

3.2. Remissyttranden och lämplighet 
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Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd 
endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten 
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de 
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att 
på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om prov som avses i andra stycket och om 
undantag i vissa fall från skyldigheten att avlägga prov. 

 

Remissyttranden från olika myndigheter kan vara en stor tillgång i 
kommunens bedömning av lämplighet. Det är ett krav att yttrande från 
Polismyndigheten ska begäras in och finnas som en del av bedömningen 
av ärendet enligt 8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622). Även eventuella 
uppgifter som framgår av utdrag från belastnings- och 
misstankeregistret kan bli en del av bedömningen. Polismyndighetens 
yttrande inhämtas avseende vandeln (det vill säga skötsamheten) hos 
personer med betydande inflytande i verksamheten (så kallade PBI-
personer). Polismyndighetens yttrande har stor betydelse för 
kommunens tillståndsprövning och ligger till grund för den 
lämplighetsprövning som görs i varje ärende. 

Det kan även finnas uppgifter från andra instanser som kan påverka 
bedömningen av lämpligheten av personerna som har koppling till den 
verksamhet som ska bedrivas.   
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Kommunen ska inhämta yttrande från Skatteverket om det uppkommer 
frågetecken kring sökandes ekonomi. Om kommunenen begär det kan 
Skatteverket i vissa fall även kontrollera sökandes finansieringsplan och 
kalkyl för den planerade verksamheten. På kommunens begäran kan 
Skatteverket vara sakkunnigt i kommunens ärenden.  

Det innebär att en person som är anställd på Skatteverket kan skriva 
sakkunnigutlåtande i kommunens ärenden. Denna möjlighet används 
främst i tillsynsärenden då tillståndshavare har restförda skatte- eller 
avgiftsskulder med mera. 

Kommunen kan inhämta yttrande från Kronofogdemyndigheten om det 
uppkommer frågetecken kring sökandes ekonomi. 
Kronofogdemyndigheten kan yttra sig över sökandes eller 
tillståndshavares skuldsaldo, utmätningar etcetera 

Om det är känt att en sökande tidigare har drivit eller haft betydande 
inflytande i en serveringsrörelse i den egna kommunen eller en annan 
kommun, kan även uppgifter i det tidigare ärendet vara av betydelse för 
bedömningen.  

Vid ansökan om stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten 
inhämtas yttrande från miljö- och hälsoskyddsenheten avseende 
sökandes verksamhetsutformning. Information om anläggningen är 
registrerad som livsmedelsanläggning, om verksamheten är förenlig 
med gällande livsmedelslagstiftning samt om det föreligger någon 
begränsning i verksamheten är av intresse för kommunen. 

3.3. Remissyttranden och serveringstider 
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Av 8 kap. 19 § alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen 

beslutar under vilka tider alkoholdrycker och alkoholdryckslikande 

preparat får serveras. Det ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 § 

alkohollagen om serveringsställets belägenhet eller andra skäl som kan 

antas medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller 

särskild risk för människors hälsa. 

Om inte kommunen beslutar annat, får servering inte påbörjas 

tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter 

serveringstidens utgång. 

Inomhus tillåter kommunen som regel serveringstid från klockan 11:00 
till 02:00, om inte risk för olägenheter kan befaras. Utomhus tillåter 
kommunen som regel serveringstid från klockan 11:00 till 01:00, om inte 
risk för olägenheter kan befaras. I vissa fall kan kommunen behöva 
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begränsa serveringstiden för uteserveringar i syfte att förhindra 
alkoholrelaterade olägenheter. Annan serveringstid kan bedömas som 
lämplig för vissa miljöer eller vissa typer av verksamheter. Om det finns 
anmärkningar mot serveringsstället kan serveringstiden begränsas eller 
annan administrativ åtgärd vidtas. Kommunens bedömning avseende 
serveringstid avgörs främst av om alkoholserveringen kan antas inverka 
på omgivningen genom att diverse alkoholrelaterade olägenheter 
uppkommer.  

Senare serveringstid än klockan 01:00 kan komma att innebära att 
serveringstillståndet beviljas med en prövotid om lägst sex (6) månader 
och högst tolv (12) månader. Avgörande för beslut om eventuell 
prövotid görs utifrån en bedömning i det enskilda fallet samt 
omständigheterna i övrigt. Villkor ska meddelas samtliga personer som 
arbetar med servering av alkoholdrycker på restauranger (samtliga som 
inte enbart tillfälligt engageras oavsett anställningsform) ska ha 
genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 
Serveringsverksamhet efter klockan 01:00 ska förenas med en skärpt 
tillsyn och krav om ordningsvakt. 

Vid ansökan om serveringstid efter klockan 01:00 ska 
polismyndighetens och Bygg- och miljöenhetens yttranden tillmätas 
stor betydelse. Polismyndighetens yttrande i dessa frågor är viktiga 
och de ligger till grund för olägenhetsbedömningen som görs i varje 
ärende. Polismyndigheten yttrar sig även om behovet av 
ordningsvakter i enlighet med lagen (1980:578) om ordningsvakter. Deras 
yttrande om behov av ordningsvakter blir som regel villkor vid 
tillståndsgivningen.  

Även yttrande från Bygg- och miljöenheten ska inhämtas. Vid bristande 
ordning eller nykterhet, vid risk att närboende utsätts för störningar 
eller vid övriga olägenheter kan serveringstiden genom beslut av Bygg- 
och miljönämnden komma att inskränkas (så kallad partiell återkallelse). 

Prövotider kan bli aktuella när det gäller nyetablering, ny innehavare 
eller förlängd serveringstid.  
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3.4. Kök och matutbud 
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En grundläggande förutsättning för att sökande ska kunna beviljas 
stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 
är att serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004. 
Serveringsstället ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen 
och ska tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. 
Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, men efter 
klockan 
23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens 
storlek lämpligt antal sittplatser för matservering.  

 Matservering är ett grundläggande krav för beviljande av 
serveringstillstånd på grund av att berusningsnivån som huvudregel blir 
lägre om alkoholdrycker intas samtidigt med mat. Tillståndshavare ska 
servera mat som kunder kan förväntas beställa. Det är den allmänna 
standarden, såväl på maten som på miljön, som ska vara avgörande för 
möjligheten att få serveringstillstånd, inte enbart typen av 
köksutrustning eller matutbud. Köksutrustningen ska likväl hålla en viss 
standard så att lagad mat kan beredas av råvaror i tillräcklig omfattning. 
Vanliga lägenhetsspisar och mikrovågsugnar för uppvärmning av 
prefabricerade maträtter är inte tillräcklig utrustning. Serveringsytan ska 
vara överblickbar och det ska vara en god standard på den allmänna 
utrustningen. Kunder ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade 
vid bordet.  

Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla ett varierat utbud av 
maträtter, det vill säga mat som har tillagats eller tillretts för att utgöra 
en del av en måltid. Såväl förrätter, huvudrätter och efterrätter ska 
kunna erbjudas. Det är inte ett nödvändigt krav att det finns varma 
maträtter, förutsatt att matutbudet och förhållandena i övrigt har den 
allmänna standard som krävs för serveringstillstånd. Ansökan om 
serveringstillstånd ska avslås om enbart enklare anrättningar erbjuds, 
såsom till exempel smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd. 
Det innebär att gatukök, caféer och liknande inte kan beviljas 
serveringstillstånd. Detsamma gäller restauranger vars verksamhet i 
huvudsak är inriktad på barnfamiljer och ungdomar, exempelvis flertalet 
hamburgerrestauranger. Det är den sammanvägda bedömningen av 
utbud, kvalitet och allmän standard som ska vara avgörande. En 
noggrann prövning bör göras i varje enskilt fall. Matservering ska kunna 
ske under hela serveringstiden. 

Efter klockan 23:00 får tillståndshavare välja att enbart erbjuda 

sina gäster ett enklare matutbud, till exempel prefabricerade 

maträtter som värms i mikrovågsugn. 
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Tillståndshavare som har stadigvarande tillstånd för servering av 

alkoholdrycker till allmänheten får erbjuda sina kunder prefabricerade 

maträtter, men enbart som komplement till en meny innehållandes 

varierade maträtter som lagats eller på annat sätt tillretts i det egna köket. 

Tillståndshavare ska erbjuda sina gäster ett varierat utbud av flertalet 

förrätter, huvudrätter samt efterrätter. Gällande meny ska bifogas 

ansökan. Detsamma gäller eventuell enklare nattmeny som sökande kan 

erbjuda sina gäster efter klockan 23:00. Serveringsställets. 

matutbud ska marknadsföras på ett tydligt sätt under hela 

serveringstiden och serveringslokalen ska vara möblerad med bord och 

stolar så att gästerna kan sitta ner och äta. 

3.5. Ordning och nykterhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      L 
 
A 
 
G 
 
T 
 
E 
 
X 
 
T 

Av 1 kap. 11 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) framgår att 
försäljning kallas servering om drycken eller preparaten ska förtäras på 
stället. 
 
Av 3 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622) framgår att försäljning av 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska skötas på ett 
sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som säljer 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska se till att ordning 
och nykterhet råder på försäljningsstället.  
 
Av 8 kap. 20 § alkohollagen (2010:1622) framgår att vid servering av 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska ansvarig personal 
se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller 
onykterhet undviks. 
 
Av 8 kap. 21 § alkohollagen (2010:1622) framgår att priset för en 
alkoholdryck eller ett alkoholdrycksliknande preparat får vid servering 
inte sättas lägre än inköpspriset för drycken jämte skäligt påslag. 
Prissättningen får inte ske på ett sådant sätt att försäljning av drycker med 
högre alkoholhalt främjas. Gästerna får inte uppmanas eller förmås att 
köpa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. 
 
Av 8 kap. 22 § alkohollagen (2010:1622) framgår att vid servering av 
alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och 
omfattning. 
 
Av 8 kap. 23 § alkohollagen (2010:1622) framgår att från ett 
serveringsställe med 
serveringstillstånd får inte någon medföra spritdrycker, vin, starköl eller 
andra jästa 
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alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som har serverats i 
lokalen. Detta gäller inte hotellrum med minibar. 
 
Av 8 kap. 24 § alkohollagen (2010:1622) framgår att på serveringsställe 
där serveringstillstånd gäller får inte någon inta eller tillåtas inta andra 
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat än sådana som har 
serverats i enlighet med tillståndet. Detta gäller dock inte på hotellrum. 
                                                                                                                                    
Inte heller får någon inta eller tillåtas inta alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat på ett serveringsställe där dessa preparat 
inte får serveras eller i en lokal som yrkesmässigt upplåts för anordnande 
av sammankomster i slutna sällskap vid vilka mat eller dryck tillhandahålls 
av innehavaren eller genom dennes försorg och där servering av  
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat inte är tillåten. 
 
Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som inte får serveras 
i en lokal som avses i denna paragraf får inte heller förvaras i lokalen eller 
tillhörande utrymmen. 

 
Serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska vara 
ansvarsfull och präglas av måttfullhet. Ett huvudmål för alkoholpolitiken är att 
begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol 
och alltför tidig alkoholdebut. Kravet på ordning och nykterhet har också en 
framskjuten plats i lagstiftningen. Både den som bedriver försäljning och den 
personal som medverkar vid försäljningen har ansvar för att ordning och 
nykterhet råder på försäljningsstället. Onyktra kunder/gäster får inte ges 
tillträde till försäljningsstället eller vistas där utan skall avvisas. Vid försäljning 
för förtäring på stället (servering) får gästerna inte serveras  
alkoholdrycker i sådan omfattning att de blir störande eller onyktra. 
Serveringen skall alltså utövas på ett ansvarsfullt sätt. 
Serveringsstället får inte, då försäljning eller förtäring av alkoholhaltiga 
drycker och alkoholdrycksliknande preparat pågår, lämnas utan tillsyn av 
tillståndshavaren eller serveringsansvarig. Tillståndshavaren eller 
serveringsansvarig person behöver dock inte nödvändigtvis finnas i 
serveringslokalerna men någon av dessa personer skall under hela ovan 
nämnda tid finnas tillgänglig på serveringsstället. Finns flera 
serveringsansvariga personer på serveringsstället samtidigt bör 
tillståndshavaren klargöra vem av dem som har huvudansvaret. 
Personalen har ett personligt ansvar för att nykterhet och ordning 
upprätthålls. 
 
På restaurang med tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten bör ett 
tillägg om minst 25 % på inköpspriset göras för att täcka 
hanteringskostnaderna. Prissänkning på alkoholdrycker under viss tid på dagen 
bör även omfatta prissänkning på mat och lättdrycker. 
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Serveringstillstånd kan gälla alkoholhaltiga drycker och 
alkoholdrycksliknande preparat eller en eller flera av dessa drycker. 
Tillståndshavare ska erbjuda motsvarande lättdrycksalternativ som det 
finns alternativ för alkoholhaltiga drycker. Det innebär att 
tillståndshavare som serverar vitt respektive rött vin även ska kunna 
erbjuda alkoholfritt vitt respektive rött vin. Om starköl serveras ska det 
finnas lättöl. Om det serveras drinkar med alkohol ska det även finnas 
alkoholfria drinkar. Mineralvatten och läsk ska alltid kunna erbjudas. 
Marknadsföringen av lättdrycker ska motsvara marknadsföringen av 
alkoholdrycker. Det innebär bland annat att dryckesmenyer ska innehålla 
såväl alkoholhaltiga dryckesalternativ som alkoholfria dryckesalternativ. 
 
Detaljhandel med alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat från 
restaurang är inte tillåten. Förbudet omfattar inte bara restaurangens gäster 
utan även tillståndshavaren, personal och andra. För att förhindra att gäster tar 
med sig serverade alkoholdrycker från ett serveringsställe bör sådana endast 
lämnas ut till gästerna i glas, öppnad flaska eller på liknande sätt. 
 
Det gäller förtäringsförbud på serveringsställen med serveringstillstånd. Där får 
bara alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som serverats i 
enlighet med tillståndet förtäras. Förtäringsförbudet gäller dygnet runt under 
den period som tillståndet avser. Vid helårsrättigheter gäller förbudet hela året 
och vid säsongsrättigheter under angiven serveringssäsong, till exempel 
sommarmånaderna. Vid tillfällig servering gäller förbudet under den tidsperiod 
som tillståndet avser. 
 
På ett serveringsställe med tillstånd till alkoholservering får endast förvaras de 
slag av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som 
serveringstillståndet omfattar. På annat serveringsställe får alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat inte förvaras. Det är förvaringsförbudet som 
gäller. Enligt praxis som utvecklats i anslutning till tidigare lagstiftning 
tillämpades förtärings- och förvaringsförbuden vid servering i personalmatsal 
endast när denna servering var öppen, i regel i anslutning till lunchen. 
Undantagna från förbuden ansågs vara till exempel företagets eller personalens 
representation, sammankomster, fester och liknande som anordnas i 
personalmatsalen när den vanliga verksamheten är stängd. 
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3.6. Uteserveringar 
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Av 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622) framgår att serveringstillstånd 

ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 

tillståndshavaren. 

Av 8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) framgår att om 

alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra 

skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 

eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras 

även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. 

Av 8 kap. 19 § alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen 

beslutar under vilka tider alkoholdrycker och alkoholdryckslikande 

preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska 

särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. 

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av ovanstående inte 

påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 

01.00. 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter 

serveringstidens utgång. 

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte rumsservering på 

hotell eller minibar i hotellrum enligt 5 § alkohollagen. 

 

Det krävs att serveringsytan utomhus är tydligt avgränsad och placerad i 
direkt anslutning till serveringsställets övriga lokaler. Utgångspunkten är 
att satellitserveringar, där uteserveringen har ett längre avstånd från 
övriga serveringslokaler, inte bör beviljas serveringstillstånd. Kommunen 
prövar dock varje ansökan individuellt. 

Uteserveringar ska vara avgränsade så att det tydligt framgår var 
servering av alkoholdrycker får ske. Personalen ska kunna ha uppsikt och 
överblick över hela serveringsytan och det ska finnas sittplatser för 
matgäster. Uteserveringar har samma krav på tillhandahållande av mat 
som serveringslokalerna inomhus. 
Kommunen kan begränsa serveringstiden för en uteservering i 
förhållande till serveringstiden för anslutande serveringslokal inomhus, 
om det föreligger risk för att närboende utsätts för alkoholrelaterade 
störningar. Serveringstillstånd för uteservering kommer inte beviljas om 
den befaras störa omgivningen, såsom närboende. En bedömning 
avseende serveringstid görs i varje enskilt fall, men polismyndighetens, 
miljö- och hälsoskyddsenhetens samt räddningstjänstens yttranden ska 
tillmätas stor betydelse. 
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Sökande ska visa att denne har rätt att disponera den mark där 
uteserveringen är belägen. Om uteserveringen ligger på privat mark ska 
sökande uppvisa ett skriftligt godkännande från markägaren. Om 
uteserveringen är belägen på allmän mark ska sökande uppvisa tillstånd 
för nyttjande av allmän mark från polismyndigheten. 

 

3.7. Gemensamt serveringsutrymme  
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Av 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622) framgår att serveringstillstånd 

ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 

tillståndshavaren. 

Särskilt tillstånd kan meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett 

gemensamt serveringsutrymme. Varje tillståndshavare ska svara för 

ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för vad som i 

övrigt gäller enligt denna lag under den tid han eller hon bedriver 

servering där. 

När ansökan om gemensamt serveringsutrymme lämnas in ska en av 
sökande tillståndshavare utses som huvudsökande. Huvudsökande är 
sedermera kommunens kontaktperson i ärendet vilket innebär att i 
princip all kommunicering kommer ske med huvudsökande. Observera 
att huvudsökande inte har ett större ansvar för det gemensamma 
serveringsutrymmet än övriga medsökande, trots sin utpekade roll som 
kontaktperson. 

Krav på till exempel matservering gäller för var och en av de 
tillståndshavare som nyttjar det gemensamma serveringsutrymmet. 
Observera även att särskilda villkor kan meddelas för tillstånd att få 
nyttja gemensamt serveringsutrymme. 

3.8. Villkor vid meddelande av 
serveringstillstånd 
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Av prop. En ny alkohollag (2009/10:125) framgår att en myndighet som på 
ansökan meddelar ett för sökanden positivt beslut har, utan 
författningsstöd, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer rätt att till 
sitt beslut foga olika slag av villkor. (s. 166) 

En myndighet som meddelar ett för sökande positivt beslut har enligt 
allmänna förvaltningsrättsliga principer rätt att foga olika slag av villkor till 
sitt beslut. Det krävs att villkoren ligger inom ramen för de syften som ska 
tillgodoses genom tillståndsgivningen. Villkor får enbart användas i vissa 
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enskilda fall i syfte att motverka skadeverkningar av alkoholpolitisk art. 
Villkor får inte nyttjas för att reglera förhållanden på områden som faller 
under annan lagstiftning, till exempel brand- eller miljöskyddet. Följande är 
exempel på villkor som kommunen kan foga till sina beslut: 

• vilka serveringslokaler som får nyttjas och hur 

• hur många ordningsvakter som ska finnas på serveringsstället 

• att alkoholdrycker endast får serveras genom bordsservering 

• vilka serveringstider som ska gälla 

• hur och när en drinkbar får användas 

Villkor kan meddelas även efter att tillstånd har beviljats, till exempel om det 
uppkommer problem som har direkt samband med serveringsrörelsen. Villkor 
kan meddelas i syfte att undvika ordningsstörningar vid allmänna 
sammankomster eller offentliga tillställningar, såsom diverse 
idrottsevenemang. För att kommunen ska få kännedom om dessa 
omständigheter förutsätts god kontakt med Polismyndigheten. En bedömning 
av vilka villkor som ska gälla görs i varje enskilt fall. Hänsyn tas bland annat 
till vilken verksamhet som ska bedrivas samt vilken typ av tillstånd ansökan 
avser. Kommunen är relativt återhållsam avseende fogande av villkor till 
beslut om serveringstillstånd. Restriktiviteten gäller främst stadigvarande 
serveringstillstånd då förutsättningarna för stadigvarande verksamhet kan 
förändras över tid. Av den anledningen meddelas villkor om förordnade 
ordningsvakter främst för tillfälliga tillstånd. I övrigt meddelas villkor om 
ordningsvakter i enlighet med polismyndighetens yttrande i saken. 

3.9. Tillfälliga tillstånd till allmänheten samt 
slutna sällskap 
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Av 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) framgår bland annat att 
serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i 
förening, företag eller annat slutet sällskap. Det kan avse en enstaka 
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat eller flera av dessa 
drycker eller preparat. Tillstånd att anordna provsmakning av 
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt 6 och 7 §§ 
kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. 

Av 8 kap. 13 § alkohollagen (2010:1622) framgår att den som har 
tillstånd för servering till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för 
servering i slutet sällskap, får köpa de spritdrycker, vin, starköl, andra 
jästa alkoholdrycker och alkoholdryckliknande preparat som är 
skattepliktiga enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt, som behövs för 
rörelsen endast av partihandlare eller av detaljhandelsbolaget. Den som 
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har tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller 
under en enstaka tidsperiod, får köpa motsvarande drycker eller 
preparat endast hos detaljhandelsbolaget. 

 

Av 8 kap. 15 § alkohollagen (2010:1622) framgår bland annat att 
tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten endast får meddelas om 
serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd 
för servering i slutet sällskap. 

Tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i 
foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller 
konsert får meddelas utan krav på matservering. Det ställs inte heller 
krav på matservering vid provsmakning enligt 6 eller 7 § alkohollagen 
(2010:1622). 

 
 

Tillstånd kan meddelas för servering till allmänheten under enstaka tidsperiod 
eller enstaka tillfälle. Med enstaka tidsperiod avses enligt praxis några dagar upp 
till tre månader. Som riktmärke anges max tio tillfällen per år. Regelbundet 
återkommande verksamhet kan inte ses som tillfällig servering. Det krävs att 
verksamheten är av tillfällig karaktär, såsom festivaler eller andra enstaka 
evenemang. Verksamhet som kräver serveringstillstånd under mer än tre 
månader ses inte som verksamhet av enbart tillfällig karaktär. De flesta krav 
som gäller för beviljande av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
gäller även för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Undantaget är 
kökskravet då det för tillfälliga tillstånd enbart krävs att sökande tillhandahåller 
tillredd mat under restaurangliknande former. I dessa fall kan det vara 
tillräckligt med lägenhetsspis eller mikrovågsugn för uppvärmning av 
prefabricerad mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap. 
Aktuellt datum för serveringstillfället ska anges i ansökan. 

Ett stadigvarande tillstånd avseende slutna sällskap är antingen en så kallad 
klubbrättighet, det vill säga ett tillstånd för ett visst sällskap som förening, 
företag, klubb, personalgrupp och dylikt, eller en så kallad festvåningsrättighet, 
det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver 
servering till olika slutna sällskap. Av tillståndsbeviset bör klart framgå om 
tillståndet avser en klubbrättighet eller festvåningsrättighet. 

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av 
gemensamt intresse i företag, förening, vänkrets eller sammanslutning där 
arrangören på förväg kan ange vilka som kommer att delta. Det gemensamma 
intresset ska avse något mer än den tillställning där servering ska ske. Sökanden 
ska redovisa tillställningens art och till vem servering ska ske samt bifoga 
gästlista. Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig i enlighet 

114



 

Riktlinjer för serveringstillstånd 

  

22 (28) 

med alkohollagens krav. Utgångspunkten för denna prövning är för förening 
dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning. Lagad eller på 
annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas vilket dokumenteras i samband med 
ansökan. Priset för alkoholdrycker får inte understiga inköpspriset samt ska ett 
skäligt pålägg läggas till inköpspriset. Att försäljning av alkoholdrycker avses 
ske med skäligt pålägg ska intygas i samband med ansökan. När det gäller 
serveringstillstånd till slutna sällskap är det upp till sökande att visa att 
servering av alkoholdrycker enbart kommer ske till slutna sällskap. Efter 
beviljat serveringstillstånd är det upp till tillståndshavaren att tillse att det 
enbart är slutna sällskap som serveras på serveringsstället. Det kan till exempel 
ske genom att obehöriga hindras från att tillträda serveringsytan. 
Tillståndshavare som annonserar sin verksamhet allmänt på till exempel sociala 
medier anses rikta sig till allmänheten och kan därmed inte beviljas 
serveringstillstånd för slutna sällskap. 

Vid inlämnad ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för 
cateringverksamhet till slutna sällskap krävs en fullständig prövning av 
sökandes vandel och ekonomi. När serveringstillstånd har meddelats ska 
tillståndshavare inför varje cateringtillfälle på förhand anmäla vilken 
lokal som cateringverksamheten ska bedrivas i. Kommunen ska vid varje 
cateringtillfälle pröva huruvida lokalen är godkänd utifrån 
räddningstjänstens krav gällande brandsäkerhet. Samma villkor 
beträffande matutbud och eget kök som gäller för restauranger ska gälla 
för cateringföretag. 

Ansökan om pausservering ska prövas på samma sätt som andra 
ansökningar om serveringstillstånd. Det innebär att sökandes vandel och 
lämplighet samt lokalens beskaffenhet med mera ska bedömas. Det 
finns däremot inget krav på matservering. Restriktivitet gäller för 
beviljande av tillstånd för pausservering i samband med 
ungdomsarrangemang. Teater eller konsertlokal som saknar etablerad 
stadigvarande verksamhet kan enbart meddelas tillstånd för enstaka 
tillfälle eller för tidsperiod när gästspel förekommer.  
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3.10. Undantag från krav på serveringstillstånd  
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Av 8 kap. 1a § alkohollagen (2010:1622) framgår att serveringstillstånd 
inte krävs om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg 
bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad 
för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och äger rum i 
lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 
lättdrycker. 

Av 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622) framgår att 
serveringstillstånd inte krävs för servering till en boende och besökare 
till denne på sådana särskilda boenden som avses i 5 kap. 5 § andra 
och tredje styckena och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) 
och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, och vid vilka måltidsservice tillhandahålls.  

Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva 
särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen 
ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. 

 

Det får inte finnas vinstintresse av något slag, vare sig från försäljningen av 
dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Villkoret kan således 
inte anses uppfyllt om det i samband med serveringen säljs andra varor eller att 
avsikten är att skapa good-will. Något kommersiellt syfte får inte finnas utan 
det kan enbart vara fråga om ett helt privat arrangemang. 

Bestämmelsen kompletterar förtäringsförbudet. Det innebär att varken 
serveringslokaler eller detaljhandelslokaler, det vill säga lokaler som normalt 
används för yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker, får 
användas om servering skall vara tillåten enligt undantagsbestämmelsen. 

Det får inte vara fråga om en verksamhet som återkommer mer eller mindre 
regelbundet. Ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för 
enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Föreningsmöten och pubkvällar på 
arbetsplatser med mera tillhör däremot inte denna kategori. För att undantaget 
skall vara tillämpligt skall gästerna också vara kända till namn och antal i 
förväg, det vill säga det handlar endast om inbjudna gäster. 

Ingen annan kostnad utöver inköpskostnaden för dryckerna får tas ut av 
gästerna. Avgift för att få delta i tillställningen eller betalning för annat får inte 
förekomma. Detta innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan 
ta betalt för vare sig mat eller för andra varor eller tjänster med mera. 
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3.11. Provsmakning 
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Av 8 kap. 6 § alkohollagen (2010:1622) framgår att anordnande av 
provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang 
riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att 1) arrangören 
har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker eller 
preparat som provsmakningen avser samt den lokal där 
provsmakningen ska äga rum, eller 2) de partihandlare som deltar 
enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd 
för provsmakning av de drycker eller preparat som ska erbjudas. Den 
som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska innan arrangemanget 
äger rum göra en anmälan till kommunen. 

Av 8 kap. 7 § alkohollagen (2010:1622) framgår att den som tillverkar 
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat från råvaror som 
produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande 
serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid 
tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade 
dryckerna eller preparaten. Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren 
erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker eller preparat 
vid tillverkningsstället om den har ett särskilt tillstånd för 
provsmakning. 

Av 2 och 6 §§ Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
(FoHMFS 2014:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, 
kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning 
framgår att anmälan som tillståndshavaren ska lämna till kommunen 
ska innehålla tillståndshavarens namn och organisationsnummer. Om 
det är en enskild firma ska personnummer och uppgift om lokal för 
provsmakning finnas. I anmälan ska det finnas uppgifter om vilka 
alkoholdrycker som ska ingå i provsmakningen. 

Av 7 § samma föreskrift framgår att tillståndshavaren vid anmälan ska 
ange serveringsställe, namn på de partihandlare som ska delta som 
utställare, hur ordning och nykterhet ska säkras, hur betalning ska gå 
till och dag och tid för arrangemanget. 
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Provsmakning innebär att en arrangör får sälja små mängder av olika 
produkter i syfte att presentera produkternas smak och kvalitet. Den 
som har ett stadigvarande tillstånd och deltar i en mat- eller 
dryckesmässa i en annan lokal än den som tillståndet omfattar, behöver 
ha ett särskilt tillstånd för den lokalen. Kommunen utgår från följande 
modell för provsmakning, som tagits fram av Systembolaget och 
redovisas i SOU 2000:59 på sid 244: 
 

 Antal prov Volym Maximal total mängd per 
person 

Öl och vin 4–8 4 cl 32 cl 

Starkvin 3–6 3 cl 18 cl 

Spritdryck 3–6 0,5 cl   3 cl 

3.12. Kunskapsprov 
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Genom att avlägga prov ska sökande visa att han eller hon har de 
kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs 
för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.  

Folkhälsomyndigheten har bemyndigats att meddela föreskrifter om 
kunskapsprov. Kunskapsproven har utformats av 
Folkhälsomyndigheten och de får avläggas muntligen om sökande 
inte behärskar svenska, engelska, franska eller arabiska. 
Kunskapsprov får även avläggas muntligen om sökande kan styrka 
påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns 
särskilda skäl. Sökande som inte blir godkänd ska få en ny 
möjlighet att visa sina kunskaper. Sammanlagt kan sökande 
erbjudas tre tillfällen till prov för samma ansökan.  

Kunskapsprovet är en del av lämplighetsprövningen som görs i 
samband med inkommen ansökan. Det innebär att det inte är möjligt 
att skriva kunskapsprov i förebyggande syfte. Om sökande är en 
juridisk person ska, som huvudregel, hälften av de personer som har 
betydande inflytande (så kallade PBI-personer), och är aktiva i 
serveringsrörelsen, genomföra kunskapsprov. 

 

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning 

ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Minst hälften av 

de personer som har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen ska 

genomföra kunskapsprov när sökande är ett mindre bolag. För större 

bolag, såsom hotell- eller restaurangkedjor, där ägarna och den centrala 

företagsledningen inte är involverade i den dagliga driften krävs det att 
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personerna som arbetar operativt i ledande ställning genomför 

kunskapsprov. 

Kunskapsprovet är webbaserat och genomförs enskilt i kommunens 

lokaler. Vid varje kunskapsprov erlägges avgift enligt fastställd taxa. 

Provtid bokas via kommunens alkoholdelegat/alkoholhandläggare. 

Datum för provtillfälle erbjuds inom två veckor från den dag sökande 

anmält sig redo för att genomföra kunskapsprov. Om sökande bedöms 

vara i behov av tolk kan kommunen ta hjälp av auktoriserad tolk. 

3.13. Alkoholservering vid idrottsevenemang 
Finspångs kommun har en restriktiv syn på alkoholservering i anknytning till 
idrottsutövande eller i lokaler där sådant kan förekomma. Utgångsläget är att 
alkoholservering bör undvikas vid idrottsevenemang, men en bedömning görs i 
varje enskilt fall utifrån de förutsättningar ansökan omfattar. Det rör sådant 
som arrangemangets art, publikens sammansättning vad gäller till exempel 
ålder och risken för ordningsstörningar. I samband med ungdomsidrott ges 
inte serveringstillstånd. 

 

Vid ett eventuellt beviljande av serveringstillstånd i idrottshall eller liknande 
skall serveringen ske på väl avgränsad yta som inte får inrymma läktarplats. 
Alkoholservering och innehav av alkohol får således inte förekomma på 
läktarplats. Finspångs kommun kan också komma att villkora begränsade 
serveringstider som till exempel att servering endast får ske två timmar före 
och två timmar efter aktivitet. Om sökt serveringslokal används för organiserad 
ungdomsidrott kan villkor komma läggas om att alkoholservering inte får ske 
under tid som sådan verksamhet bedrivs. 
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3.14. Dokumentägare 
Bygg- och miljönämnden är ägare av dokumentet. Dokumentägaren ser till att 
styrdokumentets aktualitet prövas, följs upp och vid behov revideras eller 
upphävs. 

3.15. Giltighet  
Styrdokumentet gäller tillsvidare om inte annat anges. Om styrdokumentet blir 
inaktuellt eller ersätts av nytt styrdokument ska det upphävas.  Dokument ID: 
Riktlinjer för serveringstillstånd med diarienummer förvaras i 360° samt på 
sektor samhällsbyggnad. 

3.16. Uppföljning 
Uppföljning och revidering av riktlinjerna ska göras av utsedd delegat om 
alkohollagen eller Folkhälsomyndighetens riktlinjer för serveringstillstånd 
revideras eller ändras. 

3.17. Aktualitetsprövning och revidering 
Aktualiseringsprövning ska ske minst en gång per mandatperiod. Vid 
aktualiseringsprövning ska innehållet ha ett aktuellt innehåll. Rätten till 
revidering av administrativ eller redaktionell art regleras i ansvarig nämnds 
delegationsordning.  

3.18. Publicering 
Antagna riktlinjer av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller på 
delegation ska finnas publicerade på finspang.se  

3.19. Källförteckning 
Alkoholförordning (2010:1636) 

Alkohollagen (2010:1622) 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004  

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov (FoHMFS 2014:7) 

Vägledande kommentarer till, FoHMFS 2014:7, Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter om kunskapsprov 

Vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering, 
Folkhälsomyndigheten, publicerad 2020-05-15  

Handbok Alkohollagen, Statens folkhälsoinstitut, reviderad upplaga 2009 
Kommunallag (2017:725) 
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Konsumentverkets författningssamling, KOVFS 2009:6, Konsumentverkets 
allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter 

Lag om ordningsvakter (1980:578)  

Ordningslag (1993:1617) 

Prop. 1994/95:89, Förslag till alkohollag 

Prop. 2000/01:97, Vissa ändringar i alkohollagen  

Prop. 2009/10:125, En ny alkohollag  

Regeringsformen (1974:152) 

SOU 2000:59, Bestämmelser om alkoholdrycker 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 23   Dnr: KS.2019.0493 

 

Riktlinjer serveringstillstånd alkohol 

Beskrivning av ärendet 

Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen är tillstånds- och 

tillsynsmyndighet avseende serveringstillstånd. I Finspång ligger ansvaret på 

Bygg- och miljönämnden. Enligt Alkohollagen ska kommunen tillhandahålla 

information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt 

riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen.  

 

De nuvarande riktlinjerna för serveringstillstånd, 1995-12-07 KF §172, är gamla 

och behöver ersättas med nya. 

 

Riktlinjerna återger vad som väsentligen gäller enligt lag och andra författningar. 

De visar även vilken hänsyn som tas till Finspångs lokala förhållanden vid 

tillståndsgivningen. De kommunala riktlinjerna får dock inte ha normerande 

karaktär eller avvika från alkohollagens bestämmelser.  

 

Riktlinjernas mål är att framhäva vikten av en återhållsam alkoholkonsumtion, 

särskilt bland ungdomar och vuxna. Kommunen vill bidra till en förbättrad 

folkhälsa samt sträva efter en god och sund restaurangkultur.  

 

Finspångs riktlinjer för serveringstillstånd ska: 

- Skapa goda förutsättningar för en rättssäker, snabb och effektiv 

tillståndsgivning 

- Möjliggöra för sökande att på förhand få kunskap om krav för att beviljas 

serveringstillstånd  

- Skapa förståelse för hur alkohollagen och dess föreskrifter tillämpas  

 

Bygg- och miljönämnden har beslutat BMN-2020-1298 § 113 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta nya riktlinjer för 

serveringstillstånd.   

 

Beredning  
Finspångs kommun ingår senan 2016 i kommunsamverkan tillsammans med 

Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna 

på alkohol- och tobaksenheten på Motala kommun som i samverkansavtalet 

bereder ansökningar av serveringstillstånd, gör tillsyn och kontrollerar att regler 

och lagar följs. Handläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun 

har varit delaktiga i framtagandet av underlaget.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

De delar som formulerar kommunens riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna 

är skrivet i rött. Där finns möjlighet att tillföra och ta bort utifrån politisk 

viljeinriktning, övrig text är lagstyrd. 

 

Kommunicering  

Bygg- och miljöenheten och Polismyndigheten har haft möjlighet att yttra sig om 

serveringstid. Om inte kommunen beslutar annat, får servering inte påbörjas 

tidigare än klockan 11:00 och inte pågå längre än till klockan 01:00. I det 

underlag till riktlinjerna som handläggarna i Motala tagit fram angavs 

serveringstid till klockan 03.00 inomhus, om inte risk för olägenheter kan 

befaras. Vid serveringstid efter klockan 01:00 ställs krav på ordningsvakt och 

skärpt tillsyn.  

 

Polisen har inkommit med synpunkter och framhåller att det skulle vara 

fördelaktigt att begränsa serveringstiden till klockan 02:00. 

 

Bygg- och miljönämnden har utgått från polisens yttrande i förslag till riktlinje, 

med innebörden att kommunen som regel tillåter serveringstid inomhus från 

klockan 11:00 till 02:00, om inte risk för olägenhet kan befaras.  

 

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta nya riktlinjer för serveringstillstånd.   

2. Att nuvarande riktlinjer, tillståndsgivning och tillsyn i serveringstillstånd 

1995-12-07 KF § 172, upphävs i samband med att nya riktlinjer börjar 

gälla.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Utbyggnad Hällestadgården 

 

 

Sammanfattning 

 
 
Verksamhetsperspektiv 

Kommunstyrelsen har i (KS.2019.0146-5) beslutat om inriktning av nybyggnation 
äldreboende som ersättning av Storängsgården. Dessutom har en om och 
tillbyggnation av Hällestadgården pekats ut för att möta upp framtida behov. Nedan 
nämnda projektering avser endast en förändring av Hällestadgården. 

Verksamhetsbehovet har genomlysts och flera alternativ har vägts mot varandra för 
att komma fram till bästa lösningen för framtida behov. 

Under arbetet med att ta fram en funktionell lösning avseende Hällestadgårdens 
utbyggnation, har fler aspekter vägts in gentemot den tidigare projekteringen. I det 
nuvarande förslaget har fokus varit att få fram en lösning som täcker in såväl 
lagstiftning, kvalitet och arbetsmiljö. I samband med detta har hygienfrågan varit 
central och fått ett större fokus, mot bakgrund av rådande pandemi.  

Då verksamheten utifrån sitt geografiska läge, tidvis har stora 
bemanningssvårigheter har vi även valt att inhysa Hällestad hemtjänst i bottenplanet 
av nybyggnationen. En omlokalisering av hemtjänsten förväntas skapa helt andra 
förutsättningar för samarbete mellan enheterna särskilt boende och hemtjänst, vilket 
förväntas ge en stabilare verksamhet för båda enheterna. Ökat samarbete förväntas 
även få en positiv ekonomisk konsekvens i samband med den resursoptimering som 
förväntas inträda, då ytterligare chefstillsättning ej blir aktuell i samband med 
utökning av verksamheten. För hemtjänsten innebär detta även en 
arbetsmiljömässig förbättring, då de enligt förslaget får ändamålsenliga lokaler. 

I dagsläget har Hällestadgården totalt 37 lägenheter varav 7 lägenheter är avsedda 
för personer med demensdiagnos och 3 lägenheter är avsedda för 
korttidsvård/växelvård. 10 lägenheter är även av modellen tvårummare, vilket ger 
möjlighet till parboende. 

Vid genomgång av lokalerna kan generellt konstateras att ytskikten är slitna samt att 
allmän upprustning krävs av samtliga gemensamhetsutrymmen. Utvändigt finns 
behov av allmän upprustning då underhållet är eftersatt. Utifrån hygienskäl och 
rådande pandemi så belyser utredningen det ytterligare behov av ökade 
hygienåtgärder. Här kan nämnas kompletteringar i form av skölj och 
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hygienutrymmen. Då sektorn även infört cirkulationstvätt ställs högre krav på 
förvaring av personalkläder. 

En ombyggnation enligt förslag skulle innebära ett lyft för både de boende och 
medarbetare. Utredningen har tidigare bedömt behovet till 12 nya lägenheter i två 
plan. Detta har dock vid förnyad prövning förändrats till 16 lägenheter. I projekt 
Hällestadgården ingår även fyra nya lägenheter vid Åstugan. Projektet skulle således 
innebära en total nyproduktion av 20 lägenheter. Då 5 undermåliga lägenheter 
försvinner i ombyggnationen, innebär det därmed en nettoökning av 15 lägenheter. 

Vid Hällestadgården finns idag ett antal tvårums-lägenheter vilka bedöms kunna 
omvandlas till enrumslägenheter. Genomförs detta enligt förslag så innebär detta en 
ytterligare utökning med 3 lägenheter. Totalt således en nettoökning av 18 
lägenheter.  

Utifrån demografiskt perspektiv kommer vi på sikt att ha ett stort behov av 
boendeplatser med god standard, för att möta upp behovet avseende gruppen äldre 
i närområdet. En ombyggnation kommer därmed att innebära en kvalitetshöjning 
för såväl kommande, som befintliga boende vid Hällestadgården. 
 
En utökning i linje med förslaget kommer sannolikt även att påverka antalet platser 
vid den kommande nyproduktion, avsedd att ersätta Storängsgården. De beslutade 
ca 89 platserna kan därmed komma att minska i antal.  

 

Fastighetsperspektiv 

Fastighetsavdelningen har i tät dialog med sektor vård och omsorg tagit fram förslag 
till ombyggnation och nyproduktion av äldreboendet Hällestadgården. 
 
Utifrån den kravspecifikation som framarbetats av vård och omsorgssektorn har 
fastighetsavdelningen projekterat fram förelagt förslag. Behovet av ytterligare 
vårdplatser är fortsatt hög inom kommunen vilket även gäller i Hällestad och dess 
närområde. 
 
Vid fördjupad analys av behoven och de fastighetsmässiga möjligheterna kan 
konstateras att förutsättningarna för en utökning av vårdplatser vid Hällestadgården 
är mycket goda. Vid en fördjupad analys kan man konstatera att vid mindre åtgärder 
kan ytterligare platser tillskapas inom befintlig byggnation. 
 
År 2017 togs en plan för ombyggnation fram gällande 12 platser. Detta till en 
uppskattad kostnad om 45 mkr. Vid en fördjupad analys kan det konstateras att 
dåvarande bedömning idag inte är anpassat efter dagens krav. Ett exempel på detta 
är gemensamhetsutrymmen på varje plan. Ett högre hygienkrav kräver utökade 
faciliteter avseende sköljrum och tvättmöjligheter. Ytterligare krav som måste 
uppfyllas är personalens behov av arbetsplatser för dokumentation samt 
ändamålsenliga lokaler för fysioverksamhet. 
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En faktor som vård och omsorgssektorn lyfter fram i projektet är behovet av 
förändrade arbetssätt för att möta utmaningen att kunna kompetensförsörja i 
kommunens ytterområden.  
Här ser verksamheten stora fördelar med en samlokalisering av hemtjänsten i 

Hällestadområdet. I dag är Hällestad hemtjänst placerad i före detta ”Viljan” på 
Tingshusvägen 1. 
 
Sektor vård och omsorg har utgår från verksamhets krav och önskemål. Härtill har 
fastighetsavdelningen lagt till tekniska krav som gäller efter dagens byggnorm med 
förändrade byggregler som följd. Den största påverkan är högre krav om 
energieffektivisering.  Dessutom skall till uppdraget tillföras politiska beslut om 
solceller, laddstolpar och konstnärlig utsmyckning.  
 
Till följd av den tidigare projekteringen har förvaltningen initierat en planändring 
för att underlätta tänkt ombyggnation. Detta har möjliggjort en mer genomtänkt 
byggnadsplacering. Denna förändring undanröjer de geotekniska åtgärder som 
annars fördyrat genomförandet av projektet.  
 
Finspångs kommun förvärvade Hällestadgården under 2020 och har således ett 
totalansvar för byggnaden. Detta innebär att förvaltningen i och med projekteringen 
väger in det långsiktiga underhållsbehovet i ombyggnationen. Det är ett strategiskt 
vägval att hantera de behov som finns i byggnaden då entreprenörer finns på plats 
under ny/ombyggnaden. 
 
Förvaltningen har även vägt in de möjligheter som finns för statligt stöd. Boverket 
administrerar ”Stöd till bostäder för äldre”. Bedömningen är bilagt förslag skulle kunna 
ge ca. 3,1 mkr i direkt investeringsstöd. 
 
Ekonomiperspektiv 
 
Förvaltningen har projekterat enligt ovanstående beskrivning och dessutom jämfört 
med historisk projektering daterad 2017. 
 
Förvaltningen bedömer att förelagd projektering för 2020 väl överensstämmer med 
de önskemål som sektor vård och omsorg ställt upp. I förslaget finns även 
hemtjänsten lokaler medräknade.  
 
Projektets kalkylering visar på en bedömd kostnad för hela projektet om X mkr. I 
2021 investeringsram finns 45 mkr avsatta för projektet vilket bedöms vara 
tillräckliga för 2021 emedan kompletterade finansiering behöver ske under 2022-
2023. Den utökade kostnaden för de tillkommande platserna på Hällestagården 
bedöms kompenseras med motsvarande minskad kostnad på det nya SÄBO som 
planeras då det kan minskas till 80 platser i stället för 89 som tidigare varit 
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uppdraget. Kostnader för samlokalisering av hemtjänstlokalerna behövs enligt 
verksamheten för att kunna motverka övriga kostnadsökningar.   
 
Den utökade omfattningen av projektet utgörs av 
 

 ny och om projektering för att bygga fler platser, bygga om platser, 
modernisera lokalerna samt tillföra hemtjänstlokaler  

 avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning 

 avsättning av medel för solceller 

 skapande av en bättre utomhusmiljö och med laddstolpar 

 kostnadsuppräkning av tidigare byggkalkyl från 2017 till 2021 

 tillförande av medel för att möta nya BBR (Boverkets byggregler) som bla 
föreskriver högre krav på energieffektivitet samt fuktsäkring 

 uppdatering av kompletterande verksamhetsbehov såsom anpassad hiss, 
dokumentationsmöjligheter, gemensamhetsutrymmen, brandlarm, 
passersystem mm 

 komplettering av hemtjänstlokaler 

 fler omställningar av tidigare lägenheter för att skapa effektivare 
verksamhetslokaler 

 

Förslag till beslut 

 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige 

besluta:  

1. Att revidera förslag till investeringsbudget Strategisk plan 2022-2024.  

Investeringsmedel omfördelas till Hällestadgården under 2022 för att möta den 

nya mer omfattande utbyggnationen i enlighet med projektering genomförd 

2020.   

 

2. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om genomförande av 

upphandlad entreprenad efter att förvaltningen redovisat total budget samt 

beräknad fördelning av investeringskostnader för om – och nybyggnation per 

2021, 2022 samt 2023.   

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om:   

1. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att upphandla projekterad ny- och 

tillbyggnation av Hällestadgården. Projektet ger 18 lägenheter netto på det 
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särskilda boendet samt att lokaler erhålls för hemvist och samlokalisering av 

Hällestad hemtjänst. 

 

2. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att återkomma till kommunstyrelsen med 

behov av investeringsmedel 2022-2023. 

 
3. Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig utsmyckning.   

 

4. Att kostnader för genomförd investering i Hällestadgården regleras av genom 

justerad fastighetshyra som belastar sektor vård- och omsorg. I justeringen av 

internhyra ska kostnader såsom räntor, avskrivningar samt driftskostnader 

beaktas. 

 

5. Att behov av möbler samt annan utrustning till sektor vård och omsorg prövas 

inom ramen för verksamhetsinvesteringar 2022 och beslutas i enlighet med KS 

delegationsordning.  

 

6. Att förvaltningen uppdras inkomma med eventuella budgetäskande i 

budgetarbetet inför 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2019 § 86, 

KS.2019.0146 att beakta sektor samhällsbyggnad samt sektor vård och omsorgs 

kostnader. 

 
7. Att kostnadsökningen på grund av samlokaliseringen i första hand finansieras 

inom sektor vård och omsorg men om det inte är möjligt återkomma i 

budgetarbete 2022. 

 
8. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att planera för försäljning av nuvarande 

hemtjänstlokaler på Tingshusvägen 1. 
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Utbyggnad Hällestadgården 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsperspektiv 

Kommunstyrelsen har i (KS.2019.0146-5) beslutat om inriktning av 

nybyggnation äldreboende som ersättning av Storängsgården. Dessutom har en 

om och tillbyggnation av Hällestadgården pekats ut för att möta upp framtida 

behov. Nedan nämnda projektering avser endast en förändring av 

Hällestadgården. 

Verksamhetsbehovet har genomlysts och flera alternativ har vägts mot varandra 

för att komma fram till bästa lösningen för framtida behov. 

Under arbetet med att ta fram en funktionell lösning avseende Hällestadgårdens 

utbyggnation, har fler aspekter vägts in gentemot den tidigare projekteringen. I 

det nuvarande förslaget har fokus varit att få fram en lösning som täcker in såväl 

lagstiftning, kvalitet och arbetsmiljö. I samband med detta har hygienfrågan varit 

central och fått ett större fokus, mot bakgrund av rådande pandemi.  

Då verksamheten utifrån sitt geografiska läge, tidvis har stora 

bemanningssvårigheter har vi även valt att inhysa Hällestad hemtjänst i 

bottenplanet av nybyggnationen. En omlokalisering av hemtjänsten förväntas 

skapa helt andra förutsättningar för samarbete mellan enheterna särskilt boende 

och hemtjänst, vilket förväntas ge en stabilare verksamhet för båda enheterna. 

Ökat samarbete förväntas även få en positiv ekonomisk konsekvens i samband 

med den resursoptimering som förväntas inträda, då ytterligare chefstillsättning 

ej blir aktuell i samband med utökning av verksamheten. För hemtjänsten 

innebär detta även en arbetsmiljömässig förbättring, då de enligt förslaget får 

ändamålsenliga lokaler. 

I dagsläget har Hällestadgården totalt 37 lägenheter varav 7 lägenheter är 

avsedda för personer med demensdiagnos och 3 lägenheter är avsedda för 

korttidsvård/växelvård. 10 lägenheter är även av modellen tvårummare, vilket 

ger möjlighet till parboende. 

Vid genomgång av lokalerna kan generellt konstateras att ytskikten är slitna samt 

att allmän upprustning krävs av samtliga gemensamhetsutrymmen. Utvändigt 

finns behov av allmän upprustning då underhållet är eftersatt. Utifrån hygienskäl 

och rådande pandemi så belyser utredningen det ytterligare behov av ökade 

hygienåtgärder. Här kan nämnas kompletteringar i form av skölj och 

hygienutrymmen. Då sektorn även infört cirkulationstvätt ställs högre krav på 

förvaring av personalkläder. 

En ombyggnation enligt förslag skulle innebära ett lyft för både de boende och 

medarbetare. Utredningen har tidigare bedömt behovet till 12 nya lägenheter i 
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två plan. Detta har dock vid förnyad prövning förändrats till 16 lägenheter. I 

projekt Hällestadgården ingår även fyra nya lägenheter vid Åstugan. Projektet 

skulle således innebära en total nyproduktion av 20 lägenheter. Då 5 

undermåliga lägenheter försvinner i ombyggnationen, innebär det därmed en 

nettoökning av 15 lägenheter. 

Vid Hällestadgården finns idag ett antal tvårums-lägenheter vilka bedöms kunna 

omvandlas till enrumslägenheter. Genomförs detta enligt förslag så innebär detta 

en ytterligare utökning med 3 lägenheter. Totalt således en nettoökning av 18 

lägenheter.  

Utifrån demografiskt perspektiv kommer vi på sikt att ha ett stort behov av 

boendeplatser med god standard, för att möta upp behovet avseende gruppen 

äldre i närområdet. En ombyggnation kommer därmed att innebära en 

kvalitetshöjning för såväl kommande, som befintliga boende vid 

Hällestadgården. 

 

En utökning i linje med förslaget kommer sannolikt även att påverka antalet 

platser vid den kommande nyproduktion, avsedd att ersätta Storängsgården. De 

beslutade ca 89 platserna kan därmed komma att minska i antal.  

Fastighetsperspektiv 

Fastighetsavdelningen har i tät dialog med sektor vård och omsorg tagit fram 

förslag till ombyggnation och nyproduktion av äldreboendet Hällestadgården. 

Utifrån den kravspecifikation som framarbetats av vård och omsorgssektorn har 

fastighetsavdelningen projekterat fram förelagt förslag. Behovet av ytterligare 

vårdplatser är fortsatt hög inom kommunen vilket även gäller i Hällestad och 

dess närområde. 

 

Vid fördjupad analys av behoven och de fastighetsmässiga möjligheterna kan 

konstateras att förutsättningarna för en utökning av vårdplatser vid 

Hällestadgården är mycket goda. Vid en fördjupad analys kan man konstatera att 

vid mindre åtgärder kan ytterligare platser tillskapas inom befintlig byggnation. 

 

År 2017 togs en plan för ombyggnation fram gällande 12 platser. Detta till en 

uppskattad kostnad om 45 mkr. Vid en fördjupad analys kan det konstateras att 

dåvarande bedömning idag inte är anpassat efter dagens krav. Ett exempel på 

detta är gemensamhetsutrymmen på varje plan. Ett högre hygienkrav kräver 

utökade faciliteter avseende sköljrum och tvättmöjligheter. Ytterligare krav som 

måste uppfyllas är personalens behov av arbetsplatser för dokumentation samt 

ändamålsenliga lokaler för fysioverksamhet. 

 

En faktor som vård och omsorgssektorn lyfter fram i projektet är behovet av 

förändrade arbetssätt för att möta utmaningen att kunna kompetensförsörja i 

kommunens ytterområden.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Här ser verksamheten stora fördelar med en samlokalisering av hemtjänsten i 

Hällestadområdet. I dag är Hällestad hemtjänst placerad i före detta ”Viljan” på 

Tingshusvägen 1. 

 

Sektor vård och omsorg har utgår från verksamhets krav och önskemål. Härtill 

har fastighetsavdelningen lagt till tekniska krav som gäller efter dagens 

byggnorm med förändrade byggregler som följd. Den största påverkan är högre 

krav om energieffektivisering.  Dessutom skall till uppdraget tillföras politiska 

beslut om solceller, laddstolpar och konstnärlig utsmyckning.  

 

Till följd av den tidigare projekteringen har förvaltningen initierat en planändring 

för att underlätta tänkt ombyggnation. Detta har möjliggjort en mer genomtänkt 

byggnadsplacering. Denna förändring undanröjer de geotekniska åtgärder som 

annars fördyrat genomförandet av projektet.  

 

Finspångs kommun förvärvade Hällestadgården under 2020 och har således ett 

totalansvar för byggnaden. Detta innebär att förvaltningen i och med 

projekteringen väger in det långsiktiga underhållsbehovet i ombyggnationen. Det 

är ett strategiskt vägval att hantera de behov som finns i byggnaden då 

entreprenörer finns på plats under ny/ombyggnaden. 

 

Förvaltningen har även vägt in de möjligheter som finns för statligt stöd. 

Boverket administrerar ”Stöd till bostäder för äldre”. Bedömningen är att förslaget 

skulle kunna ge ca. 3,1 mkr i direkt investeringsstöd. 

 

Ekonomiperspektiv 

Förvaltningen har projekterat enligt ovanstående beskrivning och dessutom 

jämfört med historisk projektering daterad 2017. 

 

Förvaltningen bedömer att förelagd projektering för 2020 väl överensstämmer 

med de önskemål som sektor vård och omsorg ställt upp. I förslaget finns även 

hemtjänsten lokaler medräknade.  

 

Projektets kalkylering visar på en bedömd kostnad för hela projektet om X mkr. I 

2021 investeringsram finns 45 mkr avsatta för projektet vilket bedöms vara 

tillräckliga för 2021 emedan kompletterade finansiering behöver ske under 2022-

2023. Den utökade kostnaden för de tillkommande platserna på Hällestagården 

bedöms kompenseras med motsvarande minskad kostnad på det nya SÄBO som 

planeras då det kan minskas till 80 platser i stället för 89 som tidigare varit 

uppdraget. Kostnader för samlokalisering av hemtjänstlokalerna behövs enligt 

verksamheten för att kunna motverka övriga kostnadsökningar.   
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Den utökade omfattningen av projektet utgörs av 

 ny och om projektering för att bygga fler platser, bygga om platser, 

modernisera lokalerna samt tillföra hemtjänstlokaler  

 avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning 

 avsättning av medel för solceller 

 skapande av en bättre utomhusmiljö och med laddstolpar 

 kostnadsuppräkning av tidigare byggkalkyl från 2017 till 2021 

 tillförande av medel för att möta nya BBR (Boverkets byggregler) som 

bla föreskriver högre krav på energieffektivitet samt fuktsäkring 

 uppdatering av kompletterande verksamhetsbehov såsom anpassad hiss, 

dokumentationsmöjligheter, gemensamhetsutrymmen, brandlarm, 

passersystem mm 

 komplettering av hemtjänstlokaler 

 fler omställningar av tidigare lägenheter för att skapa effektivare 

verksamhetslokaler 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att revidera förslag till investeringsbudget Strategisk plan 2022-2024.  

Investeringsmedel omfördelas till Hällestadgården under 2022 för att 

möta den nya mer omfattande utbyggnationen i enlighet med projektering 

genomförd 2020.   

2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om genomförande av 

upphandlad entreprenad efter att förvaltningen redovisat total budget 

samt beräknad fördelning av investeringskostnader för om – och 

nybyggnation per 2021, 2022 samt 2023.   

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att upphandla projekterad ny- och 

tillbyggnation av Hällestadgården. Projektet ger 18 lägenheter netto på 

det särskilda boendet samt att lokaler erhålls för hemvist och 

samlokalisering av Hällestad hemtjänst. 

 

4. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att återkomma till 

kommunstyrelsen med behov av investeringsmedel 2022-2023. 

 

5. Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig 

utsmyckning.   
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 8 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

6. Att kostnader för genomförd investering i Hällestadgården regleras av 

genom justerad fastighetshyra som belastar sektor vård- och omsorg. I 

justeringen av internhyra ska kostnader såsom räntor, avskrivningar samt 

driftskostnader beaktas. 

 

7. Att behov av möbler samt annan utrustning till sektor vård och omsorg 

prövas inom ramen för verksamhetsinvesteringar 2022 och beslutas i 

enlighet med KS delegationsordning.  

 

8. Att förvaltningen uppdras inkomma med eventuella budgetäskande i 

budgetarbetet inför 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2019 

§ 86, KS.2019.0146 att beakta sektor samhällsbyggnad samt sektor vård 

och omsorgs kostnader. 

 

9. Att kostnadsökningen på grund av samlokaliseringen i första hand 

finansieras inom sektor vård och omsorg men om det inte är möjligt 

återkomma i budgetarbete 2022. 

 

10. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att planera för försäljning av 

nuvarande hemtjänstlokaler på Tingshusvägen 1. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Mårten Davidsson, MAS Vård och 

omsorg, Social omsorg 

Cecilia Grenestam, MLA Utbildning 

2020-12-07  1 (1)  

Dnr KS.2020.1284  

  

 

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  

 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 

Beskrivning av ärendet 

Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I lagen sägs att 

vårdgivaren ska leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

kravet på god vård och säkerhet upprätthålls. 

Vidare ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga  

vårdskador.  

Patientsäkerhetsarbetet ska årligen sammanfattas i en berättelse som ska 

innehålla vad som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 

uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta 

del av den från 1 mars. 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna patientsäkerhetsberättelserna för den kommunala hälso- 

och sjukvården år 2020 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 25   Dnr: KS.2020.1284 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beskrivning av ärendet 

Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I lagen sägs att 

vårdgivaren ska leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

kravet på god vård och säkerhet upprätthålls. 

Vidare ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga  

vårdskador.  

Patientsäkerhetsarbetet ska årligen sammanfattas i en berättelse som ska 

innehålla vad som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 

uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta 

del av den från 1 mars. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna patientsäkerhetsberättelserna för den kommunala hälso- 

och sjukvården år 2020 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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medicinska insats- EMI  
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Cecilia Grenestam, Gruppchef med medicinskt ledningsansvar   
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Sammanfattning 
 
Vårdgivaren ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver 
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts.  
  
Kommunstyrelsen är vårdgivare för den kommunala grund- och gymnasiesko-
lan, Ljusfalls friskola samt Curt Nicolin gymnasiet. Elevhälsans medicinska 
insats, EMI, består av 7 skolsköterskor, skolläkare 9h/vecka, gruppchef med 
medicinskt ledningsansvar samt en skolsköterska på vikariat. 
Fördelning av elevantal per skolsköterska är: 
Gymnasiet ca 460 elever/skolsköterska 
Grundskolan ca 440 elever/skolsköterska (utan tillfällig utökning 520st/sköterska) 
 
De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten 2020 har 
varit: 

• Upprätthålla EMI´s basprogram med hälsobesök, uppföljningar och 
vaccinationer trots pandemi, elevers ökade sjukfrånvaro samt omfalls-
planering till sektor vård och omsorg 

• Byte och utbildning av nytt dokumentationssystem  
• Fortsatt utökat skolsköterskegruppen med 80 % tillfälligt pga. av den 

höga arbetsbelastningen  
 

EMI har bidragit i verksamhetens patientsäkerhetsarbete genom att rapportera 
avvikelser, 25 stycken. En ökning från tidigare år och flertalet kan härledas till 
konsekvenser av pandemin. 
Tre riskanalyser har genomförts gällande byte av dokumentationssystem, om-
fallsplanering av skolsköterskor under pandemin samt utökning av HPV vac-
cination till åk 5. 
  

• EMI har god täckning i utförda hälsobesök i grundskolan.  
• Hälsosamtalet på gymnasiet fick liksom undervisningen bedrivas till 

viss del på distans. En ökning av ej utförda samtal härleds till pande-
min. 

• 70 skolläkarbesök har skett varav 2 är skolformsutredning. En minsk-
ning då arbetsgången och användandet av skolläkarresurs omarbetats. 

• 754 st vaccinationer har utförts. En ökning med 300 st vaccinationer 
pga. införandet av HPV i åk 5. 42 st tackade nej till någon vaccination 
i grundprogrammet  

• Antalet besök, planerat som oplanerat, inom EMI var under året 4637 
st. 

 
Det som elevhälsans medicinska insats kommer fokusera på 2021 är: 

• Utifrån pandemin bidra med stöd till elever och finnas på plats i sko-
lan för att skapa trygghet.   

• Skapa rutiner och mallar för likvärdig dokumentation i nya systemet 
så att tillförlitliga rapporter kan genereras till 2021 

• Permanenta den tillfälliga ökning av skolsköterska man haft från ok-
tober och framåt då elevantalet och arbetsuppgifterna ökar samt att 
den psykiska ohälsan är hög 

• Utveckla samsyn och samarbete med ungdomshälsans barnmorskor 
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-
säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-
ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten.  
   

STRUKTUR  
Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   
Övergripande mål för elevhälsans medicinska insats, EMI, har under 2020 
varit:  

• Utbildning i nya dokumentationssystemet och utifrån det 
skapa/revidera rutiner kring dokumentation så att patientsäkerhet upp-
nås. 

• Erbjuda samtliga elever i åk 5 vaccination mot HPV samt flickor i åk 
6 enligt tidigare vaccinationsprogram   

• Permanenta den tillfälliga ökning av skolsköterska man haft från ok-
tober 2019 och framåt då elevantalet ökar och den psykiska ohälsan är 
hög 

• Utveckla digital hantering av avvikelser i prorenata för att underlätta 
för skolsköterskor att skriva avvikelser samt säkerställa händelseana-
lys på ett strukturerat sätt. 

• Utbildning i statistikdelen i prorenata för att kunna skapa tillförlitliga 
rapporter  

• Öka delaktighet med elever i elevhälsofrämjande frågor vid t.ex. elev-
råd 

 

Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1  
Vårdgivare  
Kommunstyrelsen är vårdgivare och har övergripande ansvar för att elevhäl-
sans medicinska insats uppfyller krav enligt patientsäkerhetslagen. Vårdgiva-
ren ansvarar för att det finns ett beslutat ledningssystem som systematiskt ska 
säkra och utveckla kvalitén i verksamheten. 
 
Verksamhetschef enligt HSL 
Verksamhetschef för central barn och elevhälsa, CBEH, representerar vårdgi-
varen och ska säkerställa att hälso- och sjukvård drivs utifrån gällande lagar, 
föreskrifter, riktlinjer och rutiner. Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- 
och sjukvårdspersonal har tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsupp-
gifter samt att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå en 
god och säker vård.  
 
Gruppchef med medicinskt ledningsansvar  
Gruppchef bistår verksamhetschefen med medicinsk kunskap i arbetet med att 
upprätta riktlinjer och rutiner, arbeta med patientsäkerhet och egenkontroll, 
följa upp och utvärdera verksamheten utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspek-
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tiv. Gruppchef har delegation från vårdgivaren att utreda, analysera och göra 
anmälningar enligt Lex Maria till IVO. 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal  
Som hälso- och sjukvårdspersonal i EMI har man ett personligt ansvar att 
hålla sig uppdaterad och följa rutiner och riktlinjer, föra in klago-
mål/synpunkter samt bidra i förbättringsarbetet.  Arbeta enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet och bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls samt 
att öka och stärka elevens och närståendes delaktighet i vården. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3  

• Gruppchef EMI och personal från sektor utbildning deltar sedan hös-
ten 2018 i projektet ”Tidig samverkan för barn och unga”, ett rege-
ringsuppdrag, tillsammans med socialtjänst och regionen. Projektet 
pågår med syfte att skapa samverkan för tidiga insatser för barn och 
unga.  Projektet är i en slutfas men samverkan kommer fortsätta. 

• Digitala träffar har skett med representanter från EMI, dels i östra Ös-
tergötland men även för hela länet för att delge varandra erfarenhet, 
nyheter och driva gemensamma frågor kring den medicinska insatsen 
i elevhälsan 

• Utvecklande av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring 
ungdomar och ANDT tillsammans med polis och socialtjänst pågår. 

• Tillsammans med psykolog på barnhälsan diskuterat och skapat sam-
syn kring samarbete och remittering för yngre elever med psykisk 
ohälsa.  

• Barnmorskor på ungdomshälsan och EMI skulle träffas och diskutera 
samsyn och hänvisning men pga. pandemi restriktioner blir den träf-
fen under 2021. 

 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

• Inför skolstart skickas skriftlig information till vårdnadshavare om 
verksamheten, basprogram och vaccinationer enligt nationellt program 
samt kontaktuppgifter till EMI. Detta finns även tillgängligt på kom-
munens hemsida.   

• Informationsbrev, hälsodeklaration skickas och samtycke inhämtas 
från vårdnadshavare vid överrapportering från BVC, inför vaccinat-
ion, före och efter hälsobesök, vid journalbeställning. 

• Vårdnadshavare bjuds in till första hälsobesöket i åk F hos skolskö-
terska tillsammans med eleven. I och med pandemin fick vi begränsa 
vårdnadshavares deltagande vid hälsobesöken. Istället blev det peri-
odvis en telefonkontakt före eller efter besöket, alternativt kommer 
besöket ske vårterminen 2021. 

• Skolsköterskor deltar i elevråd, matråd, skolråd, trygghetsgrupp och 
föräldramöte vid behov och efterfrågan. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
Hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar händelser som medfört skada eller 
hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård digitalt via länk på 
intranätet. Rapporteringsskyldigheten finns beskrivet i en rutin i metodboken. 
Syftet med rapportering av risker och felhändelser, är att minimera riskerna 
med förebyggande åtgärder samt utveckling av metoder och arbetssätt  
Gruppchef, ansvarar för händelseanalys och anmäler Lex Maria vid behov. 
Denne sammanställer och återför resultat och åtgärder till verksamheten på 
skolskötersketräffar. Tillsammans med respektive skolsköterska/skolläkare 
ansvarar de för kontakten och information till elev och vårdnadshavare. 
 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6,  
Rutiner för hur klagomål- och synpunkter ska tas om hand finns beskrivet i 
kommunens ledningssystem. Verksamhetschef utreder och återför inkomna 
klagomål/synpunkter till arbetsgruppen. Gruppchef är stödjande i frågor som 
rör patientsäkerheten. Om medarbetare får klagomål/synpunkter på verksam-
heten, av elev eller vårdnadshavare, förs de in för diskussion på skolsköterske-
träff där gruppchef utreder och återkopplar. 
 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Rutiner och riktlinjer i 
metodboken 

1g/år fördelat över 
ett läsår på skol-
skötersketräffar 

Egenkontrollplan i metod-
bok 

Kontrollstation i åk 3,6,9 
och gymnasiet åk 2 att 
eleven erbjudits nation-
ellt basprogram 

1g/år   Gemensam rutin finns och 
dokumenteras i journalen 

Kollegial journalgransk-
ning 

1g/år Egenkontrollplan i metod-
bok 

Loggkontroll av journal-
åtkomst 

1g/kvartal 1g/kvartal av systemförval-
tare, därutöver på önskemål 
av chef 

Kalibrering av audiomet-
rar 

1g/år Hörseltekniska Linköping -
protokoll 

Kontroll av längdmätare, 
syntavla 
Kylskåpstemperatur  

1g/år 
 
1g/månad 

Egenkontrollplan i metod-
bok 
Protokoll 

Kalibrering av blod-
trycksmätare 

1g/vart 3:e år Medicintekniska Norrkö-
ping - protokoll 

145



 
 

  
 
 
   
  

7 

Avvikelser 1g/månad 
Analys 1g/år 

Skolskötersketräffar  
Patientsäkerhetsberättelse 

Kontroll av läkemedel 
och material 

1g/termin Läkemedelsrutin 

Bemanning och resurs-
fördelning 

1g/läsår Procapita  

Patientens klagomål och 
synpunkter 

1g/mån på skolskö-
tersketräffar 

Patientnämnden, IVO, avvi-
kelsehanteringssystemet 

 
PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

• Sektorn och vårdgivaren fattade beslut om att samtliga elever i åk 5, 
oavsett födelseår, skulle erbjudas HPV vaccination. En hälsofräm-
jande åtgärd med skydd för den enskilde.  

• För att kunna möta upp det ökade elevantalet, fler drop- in besök gäl-
lande psykisk ohälsa och utökning av HPV vaccination i åk 5 har den 
tillfälliga utökningen på 80 % av EMI fortsatt under 2020.   

• Pandemin ledde till att flertalet utbildningar ställdes in t.ex. skolskö-
terskedagarna, ögonutbildning, länsskolsköterskedag m.m. Digital ut-
bildning har skett när det gäller: 

 Metodstöd i arbetet med hedersrelaterat våld och för-
tryck 

 Arbeta förebyggande och hälsofrämjande med psy-
kisk ohälsa  

 Resultat av ”om mig” enkäten 
 Elever med sekretessmarkering 
 Barnafrid – våld i nära relation 

• Byte av digitalt journalsystem från PMO till Prorenata för hela elev-
hälsan. Ett system som är lättar att hantera för användaren och kan av-
gränsa behörigheter i systemet på ett säkrare sätt.  Modernare och säk-
rare funktioner för uppdatering, loggkontroller, bevakningar och möj-
lighet till likvärdig och rättssäker dokumentation. Systemet kan rätts-
säkert hantera elev med sekretessmarkering.  Erbjuder funktioner som 
digitala samtycken, sekretesskyddade videomöten med elev och vård-
nadshavare, säker fildelning av dokumentation till hemmet eller ex-
terna vårdgivare, digitalt avvikelsesystem, direktkoppling till folk-
hälsomyndighetens vaccinationsregister.  

• När gymnasiet under pandemin fick gå över till distansundervisning 
fick EMI tänka om kring hälsosamtalen. Brev med kontaktuppgifter, 
hälsodeklaration och ett svarskuvert gick hem till varje elev. I inform-
ationen fanns erbjudande om hälsosamtal över telefon och som 
önskades i några fall.   

. 
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Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 
Bedömning av risk för händelser som skulle kunna inträffa, som kan medföra 
brister i verksamheten, diskuteras kontinuerligt på yrkesträffar 1g/månad. 
Riskanalyser som utförts 2020 är: 

• Vid byte av digitalt journalsystem för att säkerställa att all information 
från befintligt system kom med i det nya samt att alla användare fick 
rätt behörighet och utbildning.  

• Riskanalys utfördes i samband med pandemi och omfallsplanering av 
skolsköterskor till sektor vård och omsorg  

• Riskanalys för utökning av HPV vaccination av åk 5  
 
 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 
Gruppchef sammanställer och analyserar avvikelser, förbättringsförslag, kla-
gomål och synpunkter för att kunna se eventuella mönster eller trender som 
indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Avvikelser lyfts i ssk träff 1g/mån. 
Under 2020 har ingen avvikelse lett till Lex Maria. 
 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§  

• Dokumentationssystemet Prorenata har riskanalyserats. 
• Loggkontroller i dokumentationssystemet har genomförts 1ggr/kvartal 

- att användare har vårdrelation med den elev man öppnat journal för.   
• Systemadministratör kontrollerar 2g/läsår samtliga användares behö-

righet av dokumentationsakt och skolor 
• Journalsystem med förbättrad säkerhet som inlogg via sithskort, fil-

delningar till andra myndigheter på ett rätts- och patientsäkert sätt, 
tydligare ärendefördelning, testmiljö, automatisk och daglig uppdate-
ring mot elevsystemet procapita som aviserar till EMI att ny elev bör-
jat och nationellt program kan påbörjas m.m. 

• Ett videomötessystem i prorenata som möjliggör videosamtal med 
känsliga uppgifter med elev/vårdnadshavare  

• Gemensamma dokumentationsmallar som bidrar till likvärdig struktur 
i journalen och möjlighet att ta ur rapporter.  

• Skapat säker hantering för elev med sekretessmarkering i kopplingen 
mellan procpaita och prorenata. 

• Utvecklat riktlinjen kring informationssäkerhet i prorenata för samt-
liga användare t.ex. hantering, inlogg, utskrift, dokumentation. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 
• Uppföljning och revidering av rutiner enligt årshjul och egenkontroll-

plan är planerad till gemensamma träffar 1g/månad. Alla rutiner har 
inte kunnat revideras i skolsköterskegruppen pga. färre träffar utifrån 
pandemi och omfallsplanering till sektor vård och omsorg. 

• Bemanning och resursfördelning ses över inför läsårsstart utifrån 
elevunderlag och arbetsbelastning. Bemanningen räckte inte till 2020 
för att hinna med utökning av nationellt program och förebyggande 
arbete. Den tillfälliga utökningen inom grundskolan skapade möjlig-
het att erbjuda samtliga elever nationellt program, utökning av vacci-
nationer, samverkan etc.  

• Pga. journalsystembyte för elevhälsan i februari påverkas möjligheten 
till att få ut rapporter/statistik på likvärdigt sätt. Systemen är olika 
uppbyggda och dokumentationen något annorlunda.  

• Året 2020 blev svårt att skapa delaktighet med elever pga. distansun-
dervisning och större sjukfrånvaro av och till. Även svårt att ”fånga” 
upp elever då sjukfrånvaro/VAB hos personalen ökade och struktur i 
elevens vardag föll. Arbetet för EMI fick rikta in sig på att ”finnas 
där”. 

 

Avvikelser 
 
Redovisning av inkomna avvikelser år 2020 fördelat på orsak: 
Antal Avvikelseområde Exempel Åtgärd 

1 Kommunikation och 
information 

Remissvar skickas mel-
lan olika instanser då 
elev flyttat och fördröjer 
vård för elev 

Förtydligande i 
rutin med logo-
pedmott. regionen 

1 Utbildning och kom-
petens 

Olika tolkningar av kon-
trollstation när ssk 
skulle bistå varandra 

Förtydligande i 
ruin och på ssk 
möte 

14 Omgivning Missade uppföljningar 
och hälsobesök pga. 
pandemi 
 
Remissbekräftelse från 
skolläkare öppnas av 
skolpersonal  

Erbjuda elev som 
finns kvar i verk-
samhet uppfölj-
ning 
 
Central styrning 
av hsl-post 

6 Teknik, utrustning, 
apparatur 

Kasserat utgånget vac-
cin pga. av pandemi 
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3 Procedur, rutinbe-
skrivning, riktlinjer 

Oklarhet kring doku-
mentation så elev får 
extra vaccination 
 
Feldokumenterat i jour-
nal 

Planeringsverktyg 
i journal för vac-
cination och ge-
nomgång av rutin  
Dokumentations-
rutin 

0 Barriär och skydd   

 
Under 2020 inkom 25 avvikelser varav två från CNG. Fler avvikelser under 
2020 kan bero på nytt system som hanterar avvikelser digitalt vilket förenklar 
för skolsköterskan att fylla i. Men den stora ökningen av avvikelser kan hänvi-
sas till den stress pandemin och omfallsplanering skapade. Skolsköterskorna 
skulle hinna sitt eget nationella program, uppföljningar av tidigare upptäckta 
hälsobesvär och samtidigt introduceras i sektor vård omsorg, En helt ny orga-
nisation för skolsköterskorna med andra arbetsmetoder, redskap och journal-
system. En del elever hade undervisning på distans och var svåra att nå. Större 
sjukfrånvaro i grundskolan gjorde hälsouppföljning svårare att genomföra. 
 

Klagomål och synpunkter 
Inga klagomål har inkommit via kommunens klagomålshantering. Enstaka 
vårdnadshavare hört av sig till skolsköterska och framfört klagomål som fram-
förallt berört information och kommunikation mellan hem - EMI 
Elevers synpunkter på EMI fångas upp på t.ex. elevråd, trygghetsråd.  

 

Händelser och vårdskador  
Händelseanalys kring inkomna avvikelser har riskbedömts i de lägre allvarlig-
hetsgraderna. De har upptäckts av skolsköterska vid kontrollstation och inte 
lett till patientskada utan som tillbud.   
Pandemin ledde till distans undervisning och hög sjukfrånvaro hos elever så 
uppföljning av kontrollelever har inte kunnat ske som planerat. Även EMI 
skulle vara hemma vid minsta symtom. Elever som finns kvar i verksamheten 
fångar EMI upp under 2021. 
Ingen avvikelse har lett till lex Maria. 
 
 

Riskanalys 
Tre riskanalyser har genomförts under året:  
1. Riskanalys inför omfallsplanering och pandemi   
Utvärdering visar att flera skolsköterskor upplevt stress att skolas in i annan 
verksamhet och vara beredd att släppa allt och gå dit vid behov. Att hela tiden 
arbeta fortare med sitt arbete för att hinna. En inventering inom elevhälsan 
visar att eleverna haft mer oro för t.ex. egen sjukdom, anhörigas sjukdom eller 
förlust av arbete, avsaknad av struktur vid många byten av vikarie, stress att 
inte hinna skoluppgifter pga. egen sjukdom eller pedagogs. En viktig lärdom i 
pandemin att ta med är att elevhälsan behövs på plats om verksamheten är 
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igång. 
2. Riskanalys över journalsystembyte  
Enstaka bevakning föll bort vid bytet men ledde till mindre allvarlig avvikelse. 
Annars förflöt bytet bra och väl förberett för EMI.  
3. Riskanalys över införande av HPV vaccination åk 5 
Vaccinationsarbetet har förflutit bra trots utökningen av vaccinationstillfällen, 
pandemin och journalsystembyte. Förväntan var att fler vårdnadshavare skulle 
tacka nej för pojkarnas del, vilket vi såg när det infördes för flickor. Men tvär-
tom blev efterfrågan stor.  
 

Övriga resultat 
Se bilaga 1 

• Det är fortsatt god täckning i hälsobesök. På grundskolan tackar ingen 
nej till dessa besök.  

• På gymnasiet uteblev fler i år vilket relateras till distansundervisning.  
• Antalet vaccinationer under 2020 ökade då vaccinationsprogrammet 

utökades med HPV till samtliga elever i åk 5, samt som tidigare till 
flickor i åk 6.   

• I drop-in besöken finns ett stort mörkerantal där dokumentation inte 
krävs eller saknas t.ex. när man möter och hjälper en elev i korridor 
eller agera ombud via lärare. 

  

Mål och strategier för kommande år 
• Utifrån pandemin bidra med stöd till elever och finnas på plats i sko-

lan för att skapa trygghet.   
• Skapa rutiner och mallar för likvärdig dokumentation i nya systemet 

så att tillförlitliga rapporter kan genereras till 2021 
• Permanenta den tillfälliga ökning av skolsköterska man haft från ok-

tober och framåt då elevantalet ökar och den psykiska ohälsan är hög 
• Utveckla samsyn och samarbete med ungdomshälsans barnmorskor 
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Bilaga 1 övriga resultat 
 

Kontakter i EMI 2019 Antal (2019 års siffror) 

Hälsosamtal i åk F med vårdnadshavare 182 (314)                        

Hälsosamtal i ål 2 177 (nytt för 2020) 

Hälsosamtal i åk 4 166 (277)                         

Hälsosamtal i åk 7 180 (217) 

Hälsosamtal i gymnasiet åk 1 237 (128)     

Hälsosamtal med nyanländ 30 (60) 

  

Vaccinationer 754 (424)                       

Tackat nej till vaccination 42 (13)                                      

  

Drop – in besök i EMI 1693 (1923) 

  

Skolläkarbesök 68 (226) 

Medicinsk skolformsutredning 2 (5) 

  

Kontrollstation i åk 3 247 (257)          

Kontrollstation i åk 6 222 (174)                         

Kontrollstation i åk 9 187 (217)                                  

Kontrollstation i åk 2 gymnasiet 134 (72)                                   

  

Totala antalet journalförde besök inom EMI 
2020 

4637 
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Inledning 
Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft. Syfte med lagen var att 

förhindra och minska vårdskador1 samt ökad patientsäkerhet. Den nya lagen innehöll 

bestämmelser om hur vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och med 

förebyggande åtgärder förhindra att vårdskador uppkommer. Det innebär att vårdgivare 

systematiskt ska riskbedöma verksamheten och utreda händelser i verksamheten som medfört eller 

kunnat medföra en vårdskada. Patienter och närstående ska informeras och ges möjlighet att bidra 

i patientsäkerhetsarbete.  

Vårdgivaren ska vidare rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömts utgöra 

en risk för patientsäkerheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Lagen innebar också att vårdgivare årligen ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det 

ska framgå: 

– hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

– vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och 

– vilka resultat som uppnåtts 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den från 1 mars 

varje år.  

Vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete ska beskrivas i ett kvalitetsledningssystem (SOSFS 

2011:9). 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i denna patientsäkerhetsberättelse gäller särskilt boende 

inom äldreomsorg, boenden enligt LSS
2
 samt inom hemsjukvård i ordinärt boende.  

(
2
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) 

 

Sammanfattning 

Stora delar av året har präglats av insatser för att förhindra och förebygga smittspridning på grund 

av den rådande Pandemin, covid-19. Kompetenshöjande utbildningsinsatser och regelbundna 

uppföljningar har gjorts inom alla enheter för att öka vårdpersonalens kunskaper kring basala 

hygienrutiner och användandet av skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat smitta. Ett nära 

och bra samarbete med Regionens Vårdhygien och Smittskyddsenhet har skett under hela året. De 

har bidragit med stöd till ledning och verksamhet och att tagit fram bra och säkra rutiner kring 

hantering av smitta vid covid-19. I slutet av december vaccinerades de första patienterna i särskilt 

boende mot covid-19.  

 

Rapportering av felhändelser som uppkommer i verksamheten sker kontinuerligt. Rapporteringen 

används för att göra förbättringar och hitta bakomliggande orsaker och därigenom stärka 

patientsäkerheten. De vanligaste rapporterade avvikelser likt tidigare år är felhändelser inom 

läkemedelshanteringen. Den digital signering som införts inom äldreomsorgens särskilda boenden 

och i hemsjukvård har bidragit till att sänka andelen glömda doser.  

En extern revision av läkemedelshanteringen har genomförts av Apoteket på hälften av våra 

särskilda boenden för äldre samt inom hemsjukvården. Resultatet visar att vi överlag har bra och 

säkra rutiner.  

I egenkontrollen följs regelbundet viktiga patientsäkerhetsområden såsom dokumentation, 

trycksår, vårdrelaterade infektioner (VRI) och urinkateter. Även detta år har verksamheten 

deltagit i den uppföljningen av VRI kallad HALT som Folkhälsomyndigheten ansvara för. 

Resultatet för året visar att andelen personer med infektioner är lågt, under snittet i riket.  

En händelse har anmälts som en Lex Maria till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). 
 

1.Med vårdskada avses i patientsäkerhetslagen: lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Vårdskada indelas i vårdskada och i allvarlig vårdskada. Allvarlig vårdskada 

betyder att patienten fått en skada som är bestående som inte bedömts som ringa eller att det lett till att patienten fått ett väsentligt 

ökat vårdbehov eller i värsta fall avlidit. 
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Övergripande mål och strategier för hälso- och sjukvården 
SFS 2010:659,3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera 

verksamheten så att den leder till att kravet på en god vård upprätthålls 

I slutet av 2018 fattade Kommunfullmäktige (KF) beslut om en strategi för den kommunal hälso- och  

sjukvården. Strategin togs fram av omsorgsberedningen som är ett arbetsutskott till KF.  

Strategin innehåller följande mål och inriktning: 

All personal på alla nivåer ska vara delaktiga i arbetet att skapa en riskförebyggande säkerhetskultur. 

Återkommande reflektioner kring och analyser av avvikelser ska vara en gemensam grund för lärande,  

ett ständigt pågående förbättringsarbete samt kompetensutvecklingsinsatser. Riskbedömningar ska  

kontinuerligt utföras för att säkra vården och undvika vårdskador.   

  

Särskilda insatser ska vidtas för att minska andelen trycksår, fallolyckor, läkemedelshanteringsfel och 

vårdrelaterade infektioner.  

  

Nattfastan ska minska i alla verksamheter till rekommenderad nivå och kostombud ska även finnas inom 

hemsjukvården 
 
Utöver strategin är utgångsläget för all hälso- och sjukvårdspersonal att de ska arbeta för att 

patienten inte ska drabbas av vårdskada eller utsättas för risk att drabbas av vårdskada. 
Patienterna ska erbjudas en trygg och lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården ska bedrivas 

med respekt för patientens integritet och självbestämmande. 
 

All legitimerad personal och övrig vårdpersonal som arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen på 

ordination/delegation/instruktion från legitimerad personal ska:  

 

-arbeta utifrån gällande författningar och lagstiftning  

 

-arbeta följsamt till utarbetade riktlinjer och rutiner 

 

-arbeta preventivt i syfte att förebygga skador och risker via de nationella kvalitetsregistren 

 

-arbeta för att öka och stärka patientens och/eller närståendes delaktighet i vården 

 

-arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling  

 

-arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§, p 1Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är 

organiserat och fördelat i verksamheten. 

Vårdgivare 

Utsedd vårdgivare i Finspångs kommun är kommunstyrelsen. Vårdgivarens uppgift är att ansvara 

för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på en god och säker vård uppfylls 

enligt hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt patientlagen. Vårdgivaren ansvarar 

också för att det finns ett beslutat ledningssystem som systematiskt ska säkra och utveckla kvalitén 

i verksamheten.  
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Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Verksamhetschef enligt HSL utses av vårdgivaren. I Finspång är det sektorchef för vård och 

omsorg som är utsedd. Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- och sjukvården drivs utifrån 

gällande lagar och föreskrifter samt riktlinjer och rutiner fastställda av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS). I ansvaret ingår också att se till att resursanvändningen och bemanningen är 

optimal för att uppnå en god och säker vård. Vidare ansvarar verksamhetschefen för att bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete och att anmäla hälso- och sjukvårdspersonal till IVO som 

bedöms utgöra en patientsäkerhetsrisk.  

Verksamhetschefen ansvarar också för att hälso- och sjukvårdspersonalen har tillräcklig 

kompetens, anpassade lokaler och den utrustning som krävs för att kunna på ett patientsäkert sätt 

utföra sina arbetsuppgifter. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

MAS uppdrag är att bevaka hälso- och sjukvårdens kvalitet och att säkerhet upprätthålls i särskilda 

boenden för äldre, bostad med särskild service enligt LSS, dagverksamheter och i hemsjukvården. 

 

MAS ansvar regleras i Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80): 
6 § En medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- och 

sjukvårdsförordningen (2017:30) ska ansvara för att  

1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens 

ansvarsområde,  

2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,  

3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),  

4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,  

5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 
a) läkemedelshantering,  

b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och  

c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.  
 

I uppgifterna ingår att utarbeta säkra rutiner för verksamheten.  

MAS har på delegation från vårdgivaren ansvar för att utreda och göra anmälningar enligt  

Lex Maria till IVO.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

I Hälso- och sjukvårdspersonal ingår de legitimerade yrkesgrupper såsom sjuksköterskor/ 

distriktsköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietist som har sin anställning i 

kommunen. Till dessa finns ytterligare legitimerade yrkesgrupper knutna till kommunen som 

läkare och hygiensjuksköterska via särskilda avtal men har sin anställning inom Regionen. 

De har skyldighet att arbeta i enligt med vetenskap och beprövad erfarenhet och  

starkt bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls samt att rapportera risker och negativa  

händelser till verksamhetens ledning. 

 

Verksamhetschef enligt SoL
2
 och LSS 

Verksamhetscheferna ska tillsammans med enhetscheferna för sitt område arbeta för att säkra  

hälso- och sjukvården och arbeta preventivt med riskanalyser för att undvika vårdskador och 

negativa händelser. Verksamhetschefen ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården 

drivs utifrån gällande lagar och föreskrifter samt riktlinjer och rutiner fastställda av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS). 
(

2
Socialtjänstlagen 2001:453) 
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Enhetschef 

Enhetschefens ansvar är att se till att vårdpersonalen följer gällande lagstiftning, riktlinjer och 

rutiner. Enhetschefen ansvarar också för att genomföra riskbedömningar i sin verksamhet och 

vidta åtgärder för att minska eller förhindra vårdskador. Det ska ske tillsammans med andra 

yrkesgrupper nära patienten. Enhetschefen ska genomföra förbättringsarbeten för att utveckla och 

säkra verksamheten tillsammans med sin personal. Utöver det ska enhetschefen via 

ledningssystemet och internkontrollen tillsammans med verksamhetschef och MAS följa upp 

verksamheten.  

Enhetschefen ska utreda och kontinuerligt följa de negativa händelser som uppkommer i 

verksamheten via avvikelserapporteringen, söka bakomliggande orsaker och tillsammans med sin 

personal genomföra förbättringsarbeten. 

 

Vårdpersonal 

Vårdpersonalen är att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal när de arbetar på 

ordination/delegation/instruktion från legitimerad personal. De har skyldighet att följa de riktlinjer 

och rutiner som styr hälso- och sjukvården. De ska också medverka i patientsäkerhetsarbetet och 

rapportera risker samt negativa händelser. De ska tillsammans med sin chef hantera och åtgärda 

rapporterade negativa händelser gällande den egna enheten. 

 

Ansvarsområde 

Inom äldreomsorgen finns sex särskilda vård/demensboenden med totalt ca 240 platser. Utöver det 

finns Sergelsgården som är ett korttidsboende med 10 platser som drivs i samverkan med 

Närsjukvården i Finspång (NiF). Hälso- och sjukvårdsansvaret natt och hemsjukvården i Rejmyre 

tjänsteköper kommunen av NiF.  På äldreboende finns dagtid en ansvarig sjuksköterska 

stationerad. Jourtid finns en mobil patrullverksamhet. Hemsjukvården är indelad i öster, väster och 

Rejmyre.  

Inom social omsorg (LSS) finns 11 mindre boenden med ca 90 platser. Där finns särskilt ansvariga 

sjuksköterskor dagtid. 

Rehabenheten har ansvaret för all rehabilitering inom kommunens ansvarsområde enligt 

tröskelprincipen. I ansvaret ingår att förskriva hjälpmedel utifrån individuella behov. 

 

Högsta medicinska kompetens inom kommunens ansvarsområde är sjuksköterska/arbetsterapeut/  

fysioterapeut och dietist. 

 

I slutet av året flyttade korttidstidsboendet Sergelsgården till det nybyggda Finspångs 

vårdcentrum. I och med flytten utökades antalet platser till 12 och namnet ändrades samtidigt till 

Finspångs kommuns korttidsavdelning.  

 

Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2§ Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS skall 
med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten  
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns framtaget och har antagits av vårdgivaren.  

Ledningssystemet innehåller en helhet inom kvalitetsarbetet och grundar sig i kravet från  

Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Ledningssystemet gäller både för socialtjänsten, LSS och  

hälso- och sjukvården. 
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Områden som ingått i patientsäkerhetsarbetet 
 SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 1-2 

Vårdgivaren skall senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med 

patientsäkerhet ska beskrivas och vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som uppnåtts  

Följande områden har ingått i patientsäkerhetsarbetet för 2020: 

Rapporteringsskyldighet  

Läkemedelshantering  

Vårdhygien  

Kost - nutrition  

Palliativ vård 

Kvalitetsregister  

Rehabilitering  

Anmälan enligt Lex Maria 

Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§ 

Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité 

  

I internkontrollplanen finns några delar som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården.  

Dessa följs systematiskt upp årligen/tertialvis och gäller följande delar: 

 Vårdplaner – förekomst av 

 Bristande dokumentation 

 Hygien och följsamhetsobservationer 

 Säker läkemedelshantering 

 

Utöver det följer MAS genom egenkontroll följande parametrar tertialvis: 

 Trycksår  

 Vårdrelaterade infektioner 

 Andelen urinkatetrar (ej tertial 1 och 3) 

 Andelen brytpunktssamtal (ej tertial 1 och 3) 

 Andelen patienter med ordinerade inkontinenshjälpmedel (ej tertial 1 och 3) 

 Avvikelser och negativa händelser 

 

Under Pandemin har uppföljningen av alla parametrar bara gjorts för tertial 2.  

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6§, 7 kap. 3§ p 3 

Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förbygga vårdskador 

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen hålls ihop av en verksamhetschef och två enhetschefer som 

jobbar nära varandra. En enhetschef ansvarar för sjuksköterskorna i särskilt boende och en 

enhetschef ansvarar för hemsjukvården och rehabenheten. Gemensamt för organisationen är att ett 

kvalitetsråd finns utsett där ett urval av personer från de olika delarna medverkar. Rådet kan ses 

som ett arbetsutskott till organisationen och flertalet beslut kring patientsäkerhet och kvalitet har 

tagits där. I råden adjungeras MAS vid behov.  
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Kommunen har ett tätt och bra samarbete med NiF genom en central samverkansgrupp samt 

verksamhetsgrupper som hanterar samarbete och diskuterar problemområden och avvikelser där 

båda huvudmännen är inblandade. Likaså finns en mindre samverkansgrupp inom 

rehabiliteringsområdet. Under året har dessa gruppen fått göra mer eller mindre uppehåll i och 

med pandemin. Istället har samverkan mellan huvudmännen skett på lokal nivå var vecka digitalt 

kring nuläget i den rådande pandemin.  

 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1§ 

Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 

medföra brister i verksamhetens kvalitét. För varje sådan händelse ska vårdgivaren 

1. Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och  
2. Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen 

 

Att bedöma risker i verksamheten ingår som en del i patientsäkerhetsarbetet. Särskilda rutiner 

finns framtagna i kommunen om hur en riskanalys ska gå till. Vid flera arbetsmoment inom den 

kommunala hälso- och sjukvården ska riskbedömningar göra, exempelvis vid beslut om 

organisationsförändringar, vårdplanbedömningar för skydds- och begränsningsåtgärder och 

bedömning av egenvård. Vid flera andra planerade åtgärder ska riskbedömningar göras, gärna 

tillsammans med patienten/närstående, om det är lämpligt, innan åtgärder vidtas. 

Efter en analys ska relevanta åtgärder vidtas för att minska eller undanröja risken som 

identifierats. Viktigt är att sprida kunskapen om gjorda analyser i verksamheten för att få ett 

lärande i hela organisationen. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § SOSFS 2011:9, 5 kap 4§ 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen 

skall rapportera till vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en vårdskada 

Rapportering av avvikelser sker i Procapita. Skyldigheten att rapportera är väl känd i 

verksamheten sedan lång tid tillbaka. Rapporteringsskyldigheten finns beskrivet i kommunens 

ledningssystem och i detaljerade rutiner.  

Syftet med avvikelserapporteringen är att genom systematisk uppföljning av avvikelser öka 

kunskapen hos personalen om risker och felhändelser i hälso- och sjukvården. Därigenom 

minimera riskerna i första hand via förebyggande åtgärder samt utveckling av metoder och 

arbetssätt. 

Avvikelser hanteras först och främst på enhetsnivå av ansvarig chef tillsammans med sin personal.  

 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap 3§, 7 kap 2§ p6 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda 

klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitét från vård- och omsorgstagare och deras närstående, 

personal, vårdgivare, myndigheter och föreningar, andra organisationer och intressenter. Se till att inkomna 

klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats  

Rutiner för hur klagomål och synpunkter ska tas om hand finns beskrivet i kommunens 

ledningssystem och i rutiner. Klagomål och synpunkter ska ses som en möjlighet att hitta 

förbättringsområden inom hälso- och sjukvårdens område.  

Under året har det varit mycket få klagomål och synpunkter inom hälso- och sjukvården som 

utretts och besvarats av ansvarig chef. Ett klagomålsärende har utretts och besvarats efter begäran 

från IVO.  
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Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4§  

Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. 

 

I allt patientsäkerhetsarbete ska patienten och närstående involveras om det låter sig göras. En 

grund i detta arbete är en bra information. All legitimerad personal har ett ansvar att 

informera/involvera patienten/närstående om vidtagna vårdåtgärder och planerad vård och 

behandling. Ett bra tillfälle att involvera patienten i vården är vid ankomstsamtalet som 

patientansvarig sjuksköterska har i samband med inflyttning i särskilt boende eller anslutning till 

hemsjukvården. Vid dessa samtal ska sjuksköterskan informera patienten och dennes anhöriga om 

vilka vårdåtgärder som planeras. Samtidigt tas samtycke från patienten utifrån att verksamheten 

vill ta del av information från en annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring. 

  

Resultat och vidtagna åtgärder i patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 3 

Vilka resultat som uppnåtts i verksamheten av genomförda åtgärder 

Det mesta av patientsäkerhetsarbetet under året har fokuserats på att säkra upp följsamheten till 

basala hygienrutiner och användandet av skyddsutrustning till följd av pandemin. Regelbundna 

följsamhetsobservationer och självskattningar har utförts av hygienombuden genom en digital 

blankett.  

Flera rutiner inom hälso- och sjukvårdsområdet har reviderats på grund av säkrare arbetssätt och 

metoder. Detta arbete har i stora delar skötts av en utsedd ”rutingrupp” inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen.  

 

Rapporteringsskyldighet enligt patientsäkerhetslag 

Syftet med avvikelserapporteringen är att genom systematisk uppföljning av felhändelser öka kunskapen 

hos personalen om risker och negativa händelser i hälso- och sjukvården. Därigenom minimeras riskerna i  

första hand via förebyggande åtgärder samt utveckling av rutiner, metoder och arbetssätt. 

Enhetscheferna hanterar de avvikelser som inträffat på enheten tillsammans med sin personal och i vissa  

fall också med ansvarig sjuksköterska. Enhetschefen ska arbeta med att söka bakomliggande orsaker och  

vidta åtgärder för att förhindra att samma fel återkommer.  

Mer allvarliga händelser utreds på verksamhetschefnivå och gås igenom med enhetschefer och 

ledningsgrupp.  

Rapporterade avvikelser 2020 

 

 

 

 

 

 

Enhet Fall med konsekvens Läkemedel SoL/LSS 

Särskilt boende  

Äldreomsorg 

113 354 98 

Omsorg 18 66 34 

Hemsjukvård 62 205 40 

TOTALT 193 625 172 
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MAS sammanställer varje tertial en rapport där verksamhetens avvikelser redovisas.  

 

Rehabilitering  

Avvikelser inom rehabiliteringsområdet. 

 

År 2017 2018 2019 2020     

Hjälpmedel 19 21 14 30 

Träning 4 8 4 2 

Analys 

Under året har andelen avvikelser kring hjälpmedel ökat. Flera avvikelser handlar om personliga  

larm som inte hanterats rätt.  

När det gäller avvikelser inom träning så handlar dessa om att vårdpersonalen inte  

utfört ordinationer från leg. personal. Att träningen inte utförs enligt ordination ses allvarligt då  

det kan leda till en vårdskada. 

Läkemedelshantering 

Det totala antalet glömda läkemedelsdoser under året i jämförelse med tidigare år. 

 

År 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal 353 345 372 337 330 384 247 

* kommunaliseringen av hemsjukvården 

 

År   2017 2018 2019 2020 

Antal glömda doser särskilt boende 138 148 156 125 

År   2017 2018 2019 2020 

Antal glömda doser ordinärt boende 155 141 161 87  

  

År   2017 2018 2019 2020 

Antal glömda doser omsorg LSS 42 47 67 35 

Analys  

Två förväxlingar har skett även under detta år där en patient fått någon annan patients 

läkemedelsdos. Del av orsaken till dessa är att rutinerna inte följs.  

Införandet av digital signering har bidragit att minskat andelen glömda doser i både särskilt 

boende och i ordinärt boende. 

Årligen utför Apoteket en granskning av läkemedelshanteringen inom kommunens hälso- och 

sjukvård. Årets revision gjordes på hälften av alla boenden inom äldreomsorg samt inom 

hemsjukvården. Granskningen innehåller en genomgång av hela hanteringen, från ordination till 

det att beställning av läkemedel görs fram till det att läkemedlen förvaras och överlämnas till 

patienten i bostaden. Årets revision visar att verksamheten i grunden har en bra och säkra 

läkemedelshanteringsrutiner. På alla enheter finns uppdaterade lokala rutiner gällande läkemedel. 

Under året har vissa revideringar gjords i rutinerna inom läkemedelsområdet. 
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Fall 

Totalt inträffade 193 fallolyckor med någon form av skada under året. Tyvärr så resulterade 14 fall 

i någon form av fraktur. Det finns ett stort mörkertal då det svårt att avgöra om en person fått en 

fraktur eller inte när personal rapporterar fallet som en avvikelse. Fallriskprevention ingår som en 

del i kvalitetsregistret Senior Alert. 

Vårdhygien/smittskydd  

Stora insatser har gjorts under året för att minska smittspridning av covid-19 inom de olika 

verksamheterna. All vårdpersonal har genomgått en webbutbildning kring basala hygienrutiner 

samt gått igenom lokala rutiner på enheten. Enhetscheferna har tillsammans med sin personal 

arbetat hårt för att höja kunskapen och följsamheten till alla rutiner och till hanteringen av 

skyddsutrustning vid smitta. Mot slutet av året har munskydd införts i alla verksamheter i 

förebyggande syfte för att bidra till att minska smittspridningen s.k. ”source control”. 

Följsamhetsobservationer och självskattning till Basala hygienrutiner och klädregler har under året 

införts digitalt för båda sektorerna. Mest brister ses i att desinficera händer innan ett vårdmoment. 

Totalt sett är bedömningen att följsamheten till hygienrutinerna är mycket bättre för året än 

tidigare år. Förbättringar ses också över året där senare delen av året är mycket bättre i jämförelse 

med de första mätningarna i början av året.  

En upphandling har genomförts av införandet av cirkulationstvätt som verkställdes i oktober. I och 

med det så ses förbättringar i följsamheten till klädreglerna.  

Resultat av hygienobservationer 2020: 

Totalt har 550 observationen gjorts under året. Nedan är det totala resultatet.  

 

Kontrollmoment  % följsamhet                     Jämförelse med SKR-mätning* 

Korrekt arbetsklädsel   97%   98% 

Hårregler    99%  99% 

Fri från smycken   98%  97% 

Nagelregler    96%  97% 

Handdesinficering före vårdmoment  85%  77% 

Handdesinficering efter vårdmoment 94%  95% 

Handskar rätt användning  95%  97% 

Korrekt användning plastförkläde 95%  89% 

*Sveriges Kommuner o Regioner (SKR) gör årligen mätningar i landet på följsamheten till basala hygienrutiner och 

klädregler. I mätningen i oktober deltog 162 kommuner. Finspång deltog inte då vi gjort egna observationer.  

Kost och nutrition 

Under året har kost och nutritionsarbete fortsatt mer i begränsad form under ledning av vår dietist. 

Styrgruppsmöten och ombudsmöten har dock ställts in på grund av pandemin. Det mesta av 

dietistens arbete har handlat mest om kliniskt arbete och stöd åt ombuden.  

 

Palliativ vård  
Under hela året har registreringar gjorts i kvalitetsregistret Svenska Palliativregistret. Nedan är ett 

resultat från registret. 
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Värdet i spindeldiagrammet visar % av måluppfyllelse där 100% är målet 

 

Analys 

Ett utdrag ur registret för 2020 visar att vi i Finspång även detta år gjort förbättringar i resultatet i 

jämförelse med föregående år även om det är marginellt. Enligt ovan spindeldiagram ses 

förbättringar främst inom området ”utförd validerad smärtskattning”. I flera andra mått ses så gott 

som 100% måluppfyllelse. Det borgar för att patienter i livets slut får ett gott omhändertagande 

och bra symtomkontroll med kvalitet som gör ett värdigt slut.  

 

Det finns, trots ett bra resultat, saker att ytterligare förbättra, såsom att genomföra smärtskattning i 

högre grad än idag. Kommunens specialistsjuksköterska inom palliativ vård har deltagit i 

länsdelens samverkansmöten i början på året där de övergripande palliativa riktlinjerna reviderats.  

Utöver det har en kontinuerlig översyn skett av alla rutiner kring den palliativa vården.  

 

Under året har också en uppföljning gjorts av användandet av palliativa vårdplaner vid förväntade 

dödsfall. Den visar på en 100 procentig måluppfyllelse vilket är mycket bra. 

90 personer hade en palliativ vårdplan av totalt 123 personer som avlidit. Mellanskillnaden var ej 

förväntade dödsfall eller att man avlidit på annan plats.  

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under hösten gjort en nationell granskning av de 

enheter som drabbats av covid-19 smitta utifrån läkarnas ansvar för de drabbade patienterna. 

Nationellt finns kritik för att Regionens ansvar för läkarinsatsen inte varit tillräcklig. I Finspång har 

en enhet granskats där återkoppling och bedömning från IVO kommer i januari.  
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Rehabilitering 

Även under detta år har rehabiliteringsorganisationen varit hårt ansträngd i flera avseenden.  

Enheten har tvingats prioritera och förlita sig på att vårdpersonalen utför ordinerade insatser och att 

man har ett rehabiliterade förhållningssätt.   

Ett antal avvikelser inom detta område visar att vårdpersonalen inte alltid utför detta på ett 

tillfredställande sätt. Det kan handla om att man inte utfört de träningar som är ordinerade. 

Detta kan leda till att patientens förmåga inte blir optimal eller i värsta fall försämrad vilket är 

allvarligt. 

Inom sektor social omsorg har rehabiliteringssituationen blivit något förbättrad sedan mer resurser 

tillsatts. Fortfarande kvarstår behovet av prioriteringar då behoven är stora.  

Kvalitetsregister Senior Alert 

Senior Alert innehåller tre olika områden där riskbedömningar görs: undernäring, fall och trycksår.  

Riskbedömningar inom särskilt boende 

*Målvärde som satts nationellt i Senior Alert 

Riskbedömningar inom hemtjänsten 

 

Finspång ligger inom de gränsvärden som satts nationellt inom alla tre områdena. 

Positiv att se att många åtgärder och åtgärdsplaner är vidtagna och upprättade. Vid bedömda risker 

upprättas en vårdplan som beskriver problemet, åtgärder och uppföljning. Inom hemtjänsten har 

arbetet med att göra fler riskbedömningar inte kunnat utföras i och med pandemin. 

Kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 

Detta register är först och främst ett omvårdnadsregister där man efter en registrering av en persons 

symtom/beteende först och främst får tips om metoder kring omvårdnadsåtgärder som man kan 

vidta. Flera bedömningar är gjorda under året både inom särskilt boende och i hemtjänsten dock ses 

en minskning på grund av pandemin.  

Kvalitetsregister SveDem (Svenska demensregistret) 

Detta register används först och främst av Regionen att registrera personer med en diagnostiserad 

demenssjukdom. Kommunens sjuksköterskor har sedan hemsjukvårdsreformen uppdraget att göra 

uppföljningar på dessa patienter. Uppgifterna förs sedan in i registret. 

Mått Antal % Målvärde* 

Antal gjorda riskbedömning med risk 229 personer av 302 75 % 75 -100 % 

Bakomliggande orsak vid risk 86 % 75 -100 % 

Antal vidtagna åtgärder 84 % 75 -100 % 

Antalet åtgärdsplaner 98 % 75 -100 % 

Mått Antal % Målvärde 

Antal gjorda riskbedömning med risk 21 personer av 23  91 % 75 -100 % 

Bakomliggande orsak vid risk 76 % 75 -100 % 

Antal vidtagna åtgärder 29 % 75 -100 % 

Antalet åtgärdsplaner 86 % 75 -100 % 
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Trycksår 

Sår på personer som uppkommer på grund av tryck betraktas som en vårdskada och ska rapporteras 

som en avvikelse. En utredning ska göras för att om möjligt hitta brister i verksamheten som kan ha 

orsakat såret och åtgärda dessa.  

Trycksårsprevention är en del i den basala omvårdnaden och riskbedömning ska ske kontinuerligt 

via Senior Alerts kvalitetsregister.  

MAS följer andelen trycksår i verksamheten varje tertial genom en ögonblicksbild hur många 

trycksår som har uppkommit i vår verksamhet och hur många som läkts. Tyvärr ses en ökning av 

antal uppkomna trycksår. Orsaken till detta har inte kunnat analyserats ännu.  

 

 

 

Mellanskillnade

n mellan antalet uppkomna sår och antalet läkta beror på att ett antal personer fått sitt trycksår på annan plats än i 

kommunens verksamhet.  

 

Svenska HALT  

Folkhälsomyndigheten har under ett antal år bjudit in Sveriges kommuner att delta i en nationell 

mätning kallad HALT. Mätningen gäller förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) och 

antibiotikaanvändning. Vi har deltagit i 2020-års mätning där resultatet visar att vi ligger i paritet 

med riket gällande infektioner och antibiotikaanvändning.  

Anmälan Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

En rapporterad händelse inom hälso- och sjukvården har bedömts vara så allvarlig att anmälan 

gjorts till IVO under året. Det handlade om att en patient fått en läkemedelsdos på felaktigt sätt. 

Anmälan till IVO ska göras om en patient drabbats av en allvarlig vårdskada eller om det 

uppkommit en påtaglig risk för allvarlig vårdskada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Antal uppkomna sår  Antal läkta sår 

2020 24 13 

2019 19 22 

2018 23 18 
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Övergripande planering för patientsäkerheten 2021 

Fokus för patientsäkerhetsarbetet under första delen av 2021 måste fortsätta att ligga på att få 100% 

följsamhet till basala hygienrutiner för att skydda våra patienter och personal mot Covid-19. Första 

halvåret kommer en massiv vaccinering för covid-19 att genomföras med start av de äldre i särskilt 

boende.  

Utöver det så ska arbetet fortsätta med att verkställa den politiska strategin för den kommunal 

hälso- och sjukvården som beslutades i kommunfullmäktige i slutet av 2018. Strategin har fastslagit 

ett antal viktiga områden där särskilda insatser i verksamheten ska göras för att stärka 

patientsäkerheten.  

 

Inom dessa områden från strategin kommer patientsäkerhetsarbetet fokuseras på: 

 Riskbedömningar för att förhindra vårdskador inom området trycksår, fallolyckor, 

läkemedel och vårdrelaterade infektioner 

 Inom kosten ska arbetet med att korta ned nattfastan att fortsätta och ombud ska utses i 

hemsjukvården/hemtjänsten 

 En patientansvarig sjuksköterska ska utses till varje patient för att säkra kontinuiteten 

 Den palliativa vården ska säkras i en vårdplan. Ingen ska behöva dö ensam 

Övriga patientsäkerhetsinsatser: 

 

 Nytt lokalt avtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och sjukvård ska skrivas för 

2021 

 Palliativa vården utvecklas vidare i hemsjukvården med palliativa planer för alla som har 

behov av det. Palliativa ombudsarbete ska fortsätta utveckla och säkra vården under ledning 

av specialistsjuksköterskan  

 Kost- och nutritionsarbetet ska fortsätta med ombudsmöten och förbättringsarbeten under 

ledning av dietisten 

 Inom hygienområdet ska ombudsarbetet fortsätta i dialog med hygiensjuksköterska och 

smittskydd  

Följsamhetsobservationer ska utföras på alla enheter. Resultatet ska hanteras av ansvarig 

enhetschef och på ledningsnivå  

 Alla trycksår i verksamheten ska registreras som en avvikelse och ses som en vårdskada och 

utredas internt av ansvarig enhetschef med stöd av hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

Kompetenshöjande insatser ska ges vårdpersonalen 

 Alla medicinska rutiner ska revideras och hållas aktuella på kommunens intranät 

 Ombudsverksamheten inom rehabiliteringen ska fortsätta utvecklas under ledning av 

rehabenheten 

 Extern granskning av läkemedelshanteringen ska ske på enheterna inom vård- och omsorg 

 Inför e-signering inom sektor social omsorg 

 Utveckla arbetet med avvikelser och negativa händelser för att stärka patientsäkerheten 

 Journalgranska och utveckla dokumentationen i hälso- och sjukvårdsjournalen 

 Se över följsamheten till ordinerade rehabiliteringsinsatserna  
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 Följa utvecklingen kring God Vård i samverkan med Regionen utifrån ett 

patientsäkerhetsperspektiv 
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Maria Samson 

2020-12-14  1 (3)  

Dnr KS.2020.1276  

  

 

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  

 

Ansökan medel ur digitaliseringspotten gällande 
elektronisk registerförteckning  

Beskrivning av ärendet 
 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  

Ledningsstaben ansöker om digitaliseringsmedel för att införandet av digital 
registerförteckning för hela kommunkoncernen under år 2021.  

Den som är personuppgiftsansvarig är i dataskyddsförordningen skyldig att föra en 
registerförteckning över alla personuppgiftsbehandlingar i sin organisation. 
Registerförteckningen ska upprättas skriftligen och vara tillgänglig i ett elektroniskt 
format och den skall hållas uppdaterad. Vid begäran ska registerförteckningen göras 
tillgänglig för Datainspektionen.  

Finspångs kommunkoncern saknar en övergripande gemensam registerförteckning. 
I dag hanteras registerförteckningarna manuellt och varje sektor och bolag ansvarar 
själva för att dessa hålls uppdaterade, aktuella och att de inte kan raderas. Om en 
privat person begär att få ut ett registerutdrag måste varje rapport skapas manuellt.  

Dataskyddsombudet som har till uppgift att stödja verksamheterna och vara 
rådgivande samt att utföra revision på följsamheten av dataskyddsförordningen 
saknar idag möjlighet att utföra övergripande revison över alla registerförteckningar 
som finns. Det är svårt att överblicka om en registerförteckning hålls aktuell och om 
den är fullständig för att få ut en rapport vid begäran om ett registerutdrag från en 
privatperson.  

Genom att använda ett gemensamt elektroniskt register för hela kommunkoncernen 
ökar säkerheten för att efterlevnaden av dataskyddförordningen följs eftersom 
registerförteckningen enklare kan hållas aktuell, korrekt och det finns en spårbarhet 
som visar vem som gjort vilken registrering. Det minskar risken för att register av 
misstag förändras, raderas och/eller försvinner.  
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Maria Samson 

2020-12-14  2 (3)  

Dnr KS.2020.1276  

  

 
För privatpersoner som önskar få ett registerutdrag ökar möjligheten till snabb och 
smidig hantering och att de får ut uppdaterade och korrekta 
personuppgiftsbehandlingar. Anställda inom kommunkoncernen kan enklare få råd 
och stöd av dataskyddsombudet som får notifieringar när nya 
personuppgiftsbehandlingar läggs in i registret. Detta möjliggör för 
dataskyddsombudet att granska informationen och komma med råd om någon 
information saknas eller behöver justeras.  

Sammanfattning 

 Finspångs kommunkoncern behöver en gemensam lösning för en digital 
registerförteckning 

 Det ger ökad kontroll på att registerförteckning förs inom hela 
kommunkoncernen. 

 Det förenklar arbetet för ansvariga eftersom de kan få meddelande om att 
det är dags för uppdatering gällande sina personuppgiftsbehandlingar vilket 
medför att registret enklare hålls aktualiserad och korrekt. 

 En digital registerförteckning minskar risken för att information försvinner 
och ökar spårbarheten över vem som är ansvarig för vilken 
personuppgiftsbehandling. 

 Dataskyddsombudet informeras när någon uppdaterar registerförteckningen 
och kan granska och ge aktuell återkoppling i ärendet.  

 Dataskyddsombudet kan genomföra återkommande revison på hela 
registerförteckningen och ge snabb återkoppling på förbättringsåtgärder 

  Enkelt att lämna ut registerförteckningen till Datainspektionen om denne 
gör en sådan begäran 

 Förenklar och snabbar upp processen när privatpersoner begär utdrag ur 
registerförteckningen. 
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Maria Samson 

2020-12-14  3 (3)  

Dnr KS.2020.1276  

  

 
Ansökan 
Ledningsstaben ansöker om 60 000 kronor i utvecklingsmedel för digitalisering för 
projektets arbete med att efter genomförd behovsanalys implementera en 
kommungemensamlösning för elektroniskt register i Finspångs kommun.   

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 980 000 kronor. Vid 
beviljande av ovan sökta summa (60 000 kronor) finns 1 920 000 kronor kvar. 

 
 
Förslag till beslut 
Ledningsstaben föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 

1 Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av digital 
registerförteckning för hela kommunkoncernen under år 2021  
 
2 Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för 
digitalisering med summan 60 000 kr 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 26   Dnr: KS.2020.1276 

 

Ansökan medel ur digitaliseringspotten gällande elektronisk 
registerförteckning  

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

Ledningsstaben ansöker om digitaliseringsmedel för att införandet av digital 

registerförteckning för hela kommunkoncernen under år 2021.  

Den som är personuppgiftsansvarig är i dataskyddsförordningen skyldig att föra 

en registerförteckning över alla personuppgiftsbehandlingar i sin organisation. 

Registerförteckningen ska upprättas skriftligen och vara tillgänglig i ett 

elektroniskt format och den skall hållas uppdaterad. Vid begäran ska 

registerförteckningen göras tillgänglig för Datainspektionen.  

Finspångs kommunkoncern saknar en övergripande gemensam 

registerförteckning. I dag hanteras registerförteckningarna manuellt och varje 

sektor och bolag ansvarar själva för att dessa hålls uppdaterade, aktuella och att 

de inte kan raderas. Om en privat person begär att få ut ett registerutdrag måste 

varje rapport skapas manuellt.  

Dataskyddsombudet som har till uppgift att stödja verksamheterna och vara 

rådgivande samt att utföra revision på följsamheten av dataskyddsförordningen 

saknar idag möjlighet att utföra övergripande revison över alla 

registerförteckningar som finns. Det är svårt att överblicka om en 

registerförteckning hålls aktuell och om den är fullständig för att få ut en rapport 

vid begäran om ett registerutdrag från en privatperson.  

Genom att använda ett gemensamt elektroniskt register för hela 

kommunkoncernen ökar säkerheten för att efterlevnaden av 

dataskyddförordningen följs eftersom registerförteckningen enklare kan hållas 

aktuell, korrekt och det finns en spårbarhet som visar vem som gjort vilken 

registrering. Det minskar risken för att register av misstag förändras, raderas 

och/eller försvinner.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

För privatpersoner som önskar få ett registerutdrag ökar möjligheten till snabb 

och smidig hantering och att de får ut uppdaterade och korrekta 

personuppgiftsbehandlingar. Anställda inom kommunkoncernen kan enklare få 

råd och stöd av dataskyddsombudet som får notifieringar när nya 

personuppgiftsbehandlingar läggs in i registret. Detta möjliggör för 

dataskyddsombudet att granska informationen och komma med råd om någon 

information saknas eller behöver justeras.  

Sammanfattning 

 Finspångs kommunkoncern behöver en gemensam lösning för en digital 

registerförteckning 

 Det ger ökad kontroll på att registerförteckning förs inom hela 

kommunkoncernen. 

 Det förenklar arbetet för ansvariga eftersom de kan få meddelande om att 

det är dags för uppdatering gällande sina personuppgiftsbehandlingar 

vilket medför att registret enklare hålls aktualiserad och korrekt. 

 En digital registerförteckning minskar risken för att information 

försvinner och ökar spårbarheten över vem som är ansvarig för vilken 

personuppgiftsbehandling. 

 Dataskyddsombudet informeras när någon uppdaterar 

registerförteckningen och kan granska och ge aktuell återkoppling i 

ärendet.  

 Dataskyddsombudet kan genomföra återkommande revison på hela 

registerförteckningen och ge snabb återkoppling på förbättringsåtgärder 

  Enkelt att lämna ut registerförteckningen till Datainspektionen om denne 

gör en sådan begäran 

 Förenklar och snabbar upp processen när privatpersoner begär utdrag ur 

registerförteckningen. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ansökan 

Ledningsstaben ansöker om 60 000 kronor i utvecklingsmedel för digitalisering 

för projektets arbete med att efter genomförd behovsanalys implementera en 

kommungemensamlösning för elektroniskt register i Finspångs kommun.   

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 980 000 kronor. 

Vid beviljande av ovan sökta summa (60 000 kronor) finns 1 920 000 kronor 

kvar. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1.  Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av 

digital registerförteckning för hela kommunkoncernen under år 2021  

 

2.  Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för 

digitalisering med summan 60 000 kr 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Fredrik Franzen 

2020-12-18  1 (2)  

Dnr KS.2020.0752  

  

 

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  

 

 

Svar på medborgarförslag - Hall för boulespel 

 

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Bernt Bergsten och Lars Hammarlund 

om en önskan om att få tillgång till en hall för att kunna spela boulespel året om 

och lyfter frågan om äldres fritidsutbud. Förslagsställarna tycker att det bästa 

stället hall är på den nuvarande spelplatsen i bruksparken. 

 

I samtal med förslagsställare lyfter de båda vikten av att kommunen även satsar 

på fritidsanläggningar med aktiviteter som riktar sig i huvudsak till äldre 

personer och ger därefter en rad olika exempel på aktiviteter på vad som skapats 

för andra målgrupper än mot de årsrika. 

En boulehall är ett bra exempel på anläggning som riktar sig till äldre enligt 

Bernt och Lars. Det har under året visat sig ett ökande intresse för boule i 

Bruksparken då aktiviteten är förhållandevis smittsäker. Verksamheten har varit 

viktigt under året 2020 då Corona-pandemin varit ett stort bekymmer för äldre 

att ses och umgås med varandra. Bernt och Lars vittnar också om att Boule är en 

sport som alla kan medverka i, även om man har lite fysiska besvär. Det finns 

många exempel på människor som aldrig tidigare i sina långa liv trott att de 

skulle ägna sig åt att tävla som nu gör det på ett lustfyllt sätt, där resultaten alltid 

är det sekundära när man spelar boule enligt förslagsställarna. 

 

Det krävs en större investering för att bygga en hall för boule. Bruksparken är 

också en svår plats för den typen av byggnationer. Förvaltningens bedömning är 

att investeringen inte kan genomföras i rådande ekonomiska läge. Kommunen 

uppmanar frågeställarna att organisera sig och genom sin förening eller 

organisation söka externa bidrag exempelvis från arvsfonden eller 

landsbygdsprogrammet som exempelvis Byarådet i Tjällmo gjort när de 

genomförde en byggnation av boulehall. Där kan kommunen genom sitt 

ordinarie bidragssystem vara en stödjande part i projektet och finnas med i att 

hitta en bra plats för upprättandet av en boulehall. 
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Fredrik Franzen 

2020-12-18  2 (2)  

Dnr KS.2020.0752  

  

 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

1. Att avslå medborgarförslaget 

2. Att meddela förslagställarna beslutet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 27   Dnr: KS.2020.0752 

 

Svar på medborgarförslag - Hall för boulespel 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit om en önskan om att få tillgång till en hall 

för att kunna spela boulespel året om och lyfter frågan om äldres fritidsutbud. 

Förslagsställarna tycker att det bästa stället hall är på den nuvarande spelplatsen i 

bruksparken. 

I samtal med förslagsställare lyfter de båda vikten av att kommunen även satsar 

på fritidsanläggningar med aktiviteter som riktar sig i huvudsak till äldre 

personer och ger därefter en rad olika exempel på aktiviteter på vad som skapats 

för andra målgrupper än mot de årsrika. 

En boulehall är ett bra exempel på anläggning som riktar sig till äldre enligt 

Bernt och Lars. Det har under året visat sig ett ökande intresse för boule i 

Bruksparken då aktiviteten är förhållandevis smittsäker. Verksamheten har varit 

viktigt under året 2020 då Corona-pandemin varit ett stort bekymmer för äldre 

att ses och umgås med varandra. Bernt och Lars vittnar också om att Boule är en 

sport som alla kan medverka i, även om man har lite fysiska besvär. Det finns 

många exempel på människor som aldrig tidigare i sina långa liv trott att de 

skulle ägna sig åt att tävla som nu gör det på ett lustfyllt sätt, där resultaten alltid 

är det sekundära när man spelar boule enligt förslagsställarna. 

Det krävs en större investering för att bygga en hall för boule. Bruksparken är 

också en svår plats för den typen av byggnationer. Förvaltningens bedömning är 

att investeringen inte kan genomföras i rådande ekonomiska läge. Kommunen 

uppmanar frågeställarna att organisera sig och genom sin förening eller 

organisation söka externa bidrag exempelvis från arvsfonden eller 

landsbygdsprogrammet som exempelvis Byarådet i Tjällmo gjort när de 

genomförde en byggnation av boulehall. Där kan kommunen genom sitt 

ordinarie bidragssystem vara en stödjande part i projektet och finnas med i att 

hitta en bra plats för upprättandet av en boulehall. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att avslå medborgarförslaget 

2. Att meddela förslagsställarna beslutet 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-12-17  1 (2)  

Dnr KS.2019.1277  

  

 

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  

 

 

Förhandsbesked gällande LEADER Folkungaland 2021-
2027 

 

Sammanfattning 
Aktuell programperiod för Leader Folkungaland har förlängts och kommer att 
avslutas 2022. Under kvarstående tid påbörjas även arbetet med kommande 
programperiod som beräknas sträcka sig 2023-2027.  
 
Finspångs kommun har under ett par programperioder deltagit i LEADER, den 
senaste i LEADER Folkungaland. Arbetet som bedrivs inom Folkungaland, med 
medfinansering av kommunerna tillsammans med EU-stöd, har betydelser för 
Finspångs kommuns föreningar, invånare och företagare. Med gällande regler 
omfattas hela Finspångs geografi av Folkungaland, det vill säga även Finspångs 
tätort. Under nuvarande programperiod har insatsområden vart följande fem: 
livskvalitet & attraktivitet, företagande &arbetstillfällen, miljöförbättringar, 
kommunikation samt mångfald. 

 
För att få en uppfattning om vilka kommuner som vill vara med kommande 
programperiod har Folkungaland ställt frågan om förhandsbesked (december 2019), 
det vill säga att de kommuner som initialt har intresse att dela den kommande 
perioden ska meddelat detta. Hanteringen av deras förfrågan har senarelagts på 
grund av Covid-19 och de prioriteringar som gjorts för informationsärenden i 
kommunstyrelsen under 2020. Folkungalands representanter informerade på 
kommunstyrelsen den 9 december 2020. 
 

Under nuvarande programperiod har Finspångs kommun medfinansierat 
Folkungaland med 266´844 kronor per år. Hitintills har Finspångs kommun betalat 
drygt 1,3 mkr till Folkungaland under programperioden. Det samlade stödet som 
hitintills nått projekt i Finspång inkluderat medfinansiering i arbetstid i projekten är 
cirka 4,3 mkr. De projekt som genomförts hitintills har bland annat gett två nya 
företag, två heltidsanställda, många nya mötesplatser och flera nya produkter eller 
tjänster. Folkungaland är en viktig del i Finspångskommuns arbete för landsbygdens 
utveckling. 

 

Medfinansieringens storlek för kommande programperiod fastlås senare i processen 
i samband med att beslut om att delta i programperioden.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Lämna ett positivt förhandsbesked om kommande programperiod för 

LEADER Folkungaland. 

 

182



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 28   Dnr: KS.2019.1277 

 

Förhandsbesked gällande LEADER Folkungaland 2021-2027 

Beskrivning av ärendet 

Aktuell programperiod för Leader Folkungaland har förlängts och kommer att 

avslutas 2022. Under kvarstående tid påbörjas även arbetet med kommande 

programperiod som beräknas sträcka sig 2023-2027.  

 

Finspångs kommun har under ett par programperioder deltagit i LEADER, den 

senaste i LEADER Folkungaland. Arbetet som bedrivs inom Folkungaland, med 

medfinansering av kommunerna tillsammans med EU-stöd, har betydelser för 

Finspångs kommuns föreningar, invånare och företagare. Med gällande regler 

omfattas hela Finspångs geografi av Folkungaland, det vill säga även Finspångs 

tätort. Under nuvarande programperiod har insatsområden vart följande fem: 

livskvalitet & attraktivitet, företagande &arbetstillfällen, miljöförbättringar, 

kommunikation samt mångfald. 

För att få en uppfattning om vilka kommuner som vill vara med kommande 

programperiod har Folkungaland ställt frågan om förhandsbesked (december 

2019), det vill säga att de kommuner som initialt har intresse att dela den 

kommande perioden ska meddelat detta. Hanteringen av deras förfrågan har 

senarelagts på grund av Covid-19 och de prioriteringar som gjorts för 

informationsärenden i kommunstyrelsen under 2020. Folkungalands 

representanter informerade på kommunstyrelsen den 9 december 2020. 

 

Under nuvarande programperiod har Finspångs kommun medfinansierat 

Folkungaland med 266´844 kronor per år. Hitintills har Finspångs kommun 

betalat drygt 1,3 mkr till Folkungaland under programperioden. Det samlade 

stödet som hitintills nått projekt i Finspång inkluderat medfinansiering i arbetstid 

i projekten är cirka 4,3 mkr. De projekt som genomförts hitintills har bland annat 

gett två nya företag, två heltidsanställda, många nya mötesplatser och flera nya 

produkter eller tjänster. Folkungaland är en viktig del i Finspångskommuns 

arbete för landsbygdens utveckling. 

Medfinansieringens storlek för kommande programperiod fastlås senare i 

processen i samband med att beslut om att delta i programperioden.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att lämna ett positivt förhandsbesked om kommande programperiod för 

LEADER Folkungaland. 
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Sammanträdesdatum:  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Organisation för genomförande av översiktsplan 2020 

 

Sammanfattning 

Finspångs kommun har arbetat fram en ny översiktsplan med sikte på år 2035. 

Översiktsplanen grundar sig på Vision 30/35 och Agenda 2030. Förslaget till ny 

översiktsplan beräknas antas av kommunfullmäktige tidigt 2021. 

 

Det är en omfattande process att ta fram en ny översiktsplan, och en minst lika 

omfattande att genomföra dess intentioner. För att hålla ihop arbetet med 

genomförande och säkerställa att arbetet är prioriterat i kommunens arbete bör en 

referensgrupp tillsättas ur kommunstyrelsen.  

 

Referensgruppens uppdrag är att hålla ihop den politiska processen i 

genomförandet samt att vara ett stöd för förvaltningen i arbetet med 

genomförandet. Referensgruppen ska återrapportera till kommunstyrelsen och 

vid behov ge vägledning, prioritera uppdrag och vara ett stöd till förvaltningens 

processansvarig. 

 

Referensgruppen föreslås bestå av fem förtroendevalda från kommunstyrelsen, 

varav en sammankallande. I referensgruppen bör även kommundirektör ingå 

samt processansvarig tjänsteman. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

1. Tillsätta en referensgrupp för genomförande av översiktsplan 2020 för 

tiden fram till 2022-12-31. 

2. Utse följande personer till referensgruppen, XX XX XX XX XX för tiden 

fram till 2022-12-31. 

3. Utse XXX till sammankallande för referensgruppen för tiden fram till 

2022-12-31. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-01-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 29   Dnr: KS.2020.1283 

 

Organisation för genomförande av översiktsplan 2020 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har arbetat fram en ny översiktsplan med sikte på år 2035. 

Översiktsplanen grundar sig på Vision 30/35 och Agenda 2030. Förslaget till ny 

översiktsplan beräknas antas av kommunfullmäktige tidigt 2021. 

 

Det är en omfattande process att ta fram en ny översiktsplan, och en minst lika 

omfattande att genomföra dess intentioner. För att hålla ihop arbetet med 

genomförande och säkerställa att arbetet är prioriterat i kommunens arbete bör en 

referensgrupp tillsättas ur kommunstyrelsen.  

 

Referensgruppens uppdrag är att hålla ihop den politiska processen i 

genomförandet samt att vara ett stöd för förvaltningen i arbetet med 

genomförandet. Referensgruppen ska återrapportera till kommunstyrelsen och 

vid behov ge vägledning, prioritera uppdrag och vara ett stöd till förvaltningens 

processansvarig. 

 

Referensgruppen föreslås bestå av fem förtroendevalda från kommunstyrelsen, 

varav en sammankallande. I referensgruppen bör även kommundirektör ingå 

samt processansvarig tjänsteman. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att tillsätta en referensgrupp för genomförande av översiktsplan 2020 för 

tiden fram till 2022-12-31. 

2. Att utse följande personer till referensgruppen, XX XX XX XX XX för 

tiden fram till 2022-12-31. 

3. Att utse XXX till sammankallande för referensgruppen för tiden fram till 

2022-12-31. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar december 2020 

 

Beskrivning av ärendet 
 

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 

pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det 

vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten 

enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar 

alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. 

Händelser under december: 

Året avslutades med en överlag positiv börsmånad. Det blev tillslut ett avtal 

mellan EU och Storbritannien och de finanspolitiska stimulanserna i USA 

förlängdes. Flera centralbanker utökade och förlängde dessutom de 

penningpolitiska stimulanserna, vilket tillsammans med starten av vaccineringen 

mot Covid-19 bidrog till den positiva stämningen på aktiemarknaderna. 

Stockholmsbörsen steg med 3,6% under månaden.  

 

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 21%, en ökning mot november 

(20%). Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av månaden till 

ca 66 mnkr, en ökning med 0,4%. 

 

Förändringar i portföljen: 

Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 

utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  

 

Under december månad har andelen globala aktier i portföljen kunnat ökas från 

10% till 14% men med en fortsatt försiktig risknivå som grund. Köp och 

försäljningar som skett under månaden: 
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Fördelning av portföljen i slutet av december: 

 

 
 

 

Resultat och prognospåverkan under året: 

Som följd av coronapandemin och en osäker aktiemarknad har kommunen under 

våren säkrat pensionsportföljen genom att minska andelen aktier och istället 

placerat i säkrare värdepapper. Försäljningarna har inneburit negativa 

resultatposter som påverkar finansenhetens resultat för 2020. Detta har utgjort en 

stor osäkerhetspost i kommunens löpande prognosarbete och skapar stora 

variationer i resultatet.  Vid december månads utgång visar portföljen en negativ 

värdeutveckling med -3,2 mnkr sedan årsskiftet.  

 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar december 

2020. 
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – 
DECEMBER 2020 

 
Inledning 
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika 
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att 
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. 
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda 
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas 
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.  
 
Aktuellt läge  
Efter en oerhört stark marknadsutveckling i november så följde världens aktiemarknader 
upp med även ett starkt december. Världsindex (MSCI World) i lokala valutor steg med goda 
4,3%, men den fortsatt starka svenska kronan medförde en mer modest utveckling mätt i 
svenska kronor, 0,3%. På den politiska fronten fortsatte turbulensen, om än med mer 
marknadsvänliga utfall. Vi fick till slut ett avtal mellan EU och Storbritannien och i USA 
förlängdes de finanspolitiska stimulanserna i elfte timmen. Flera centralbanker utökade och 
förlängde dessutom de penningpolitiska stimulanserna och under inledningen av 2021 
adderas ytterligare en kraftfull stimulans, den globala spridningen av vaccin. 
Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 1,3% och även den europeiska 
aktiemarknaden (MSCI Europe) var upp, 2,4% i lokal valuta och 0,7% i svenska kronor. Den 
globala aktiemarknaden (MSCI World) steg med 4,3% i lokal valuta under månaden och med 
0,3% räknat i svenska kronor. Tillväxtmarknader ökade under december med 7,4% i lokal 
valuta, vilket motsvarar 3,2% upp i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska 
aktiemarknaden (OMX 1Y) steg något under månaden från 18,1% till 18,4%. Sett till den 
amerikanska börsen (SPX 1Y) steg även volatiliteten, från 20,2% till 20,5%, och den 
europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet steg, från 18,2% till 18,6%. Sett till valutamarknaden 
stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en 
dollar för 8,23 kronor, en euro för 10,05 kronor och ett brittiskt pund för 11,24 kronor. På 
räntemarknaden minskade yielden något för den reala svenska statsobligationen 3104 
(förfall 2028) med 5 punkter till -1,50% och yielden på den kortare obligationen 3108 (förfall 
2022) sjönk med 11 punkter till -0,99%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 
1053 (förfall 2039) steg under månaden med 4 punkter till 0,35% och yielden för den kortare 
obligationen 1054 (förfall 2022) ökade även med 4 punkter till -0,36 %. Vid månadsskiftet 
var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,44%. 
 
 

• Den totala risksituationen har stärkts under december. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 204,8% (202,0%).  

 

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

• Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under 
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 5,4% och maximal andel aktier 
21%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (21%) 
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den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning

2020-12-31 2020-11-30

Portföljrisk - marknadsvärdering

Marknadsvärderade tillgångar 66,2 0,4%

Marknadsvärderad skuld 32,3 -1,0%

Marknadsvärderad konsolidering 204,8% 2,8%

Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet 0,0% 0,0%

Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år 0,0% 0,0%
 

 
Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges 
också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det 
högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska 
förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och 
används för att styra allokeringen i praktiken.  
 

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 
5,4% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 21%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

2020-12-31 2020-11-30

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 66,2 66,0

Skyddsnivå (Mkr) 62,6 62,6

Riskbuffert (Mkr) 3,6 3,3

Aktuell marginal (%) 5,4% 5,1%

Maximal aktieexponering 21,0% 20,0%

Aktuell aktieexponering 18,2% 15,2%

Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 4,2% 1,5%

 
 

Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 66,2 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj

2020-12-31 Min Max

Likvida medel 0% 0% 10%

Svenska räntebärande värdepapper 82% 50% 100%

Duration 1,1 0,0 15,0

Aktier 18% 0% 40%

   - svenska 4% 0% 15%

   - utländska 14% 0% 25%

Alternativa tillgångar 0% 0% 10%

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

TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 4%

Globala aktier- 14%

Nom räntor- 82%

Kassa- 0%

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

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

senaste månaden senaste månaden

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total 0,1% -0,1% 0,1%

Svenska aktier SIX PRX 2,4% 1,3% 1,1%

Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 1,8% 0,3% 1,5%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,4% 0,0% 0,3%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total -1,0% 1,3% -2,2%

Svenska aktier SIX PRX -2,3% 14,8% -17,1%

Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -4,4% 2,4% -6,8%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -4,2% -2,3% -1,8%

Källa för index: Bloomberg

 
 
Kommentarer kring eventuella avvikelser 
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för 
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet 
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad 
 
Bevakning och rapportering 
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med 
Söderberg & Partners Wealth Management AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av 
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att 
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till 
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen. 
 
 

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i 

denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller 

förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 

Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & 

Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Skuldförvaltarrapport december 2020 

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 

kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  

 

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 

skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  

 

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 

kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den 

finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 

risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 

följas upp.  

 

Händelser under december månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för december 2020. Den 

genomsnittliga räntan har sänkts rejält jämfört med föregående månad och 

uppgår till 1,36% (1,56%).   

 

Under december har en ränteswap förfallit som påverkat snitträntan positivt. I 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut har FFIA amorterat 10 805 000 kronor 

och istället erhållit ett aktieägartillskott med motsvarande belopp. Kommunens 

egna lån har därmed ökat. Under december har ett rörligt lån förfallit och det har 

istället omvandlats till ett fasträntelån vilket förbättrad kapitalbindningstiden. 

 

Internbanken har per den siste december krediter med rörlig ränta om 490,5 

mnkr av totalt 1 041,1 mdr.  

 

Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider 

föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 

finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras 

genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt 

genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 
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skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 

form av ränteswappar. 

 

Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var 

måttet cirka 40%, vilket ligger inom angivet intervall.  Den genomsnittliga 

volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid 

utgången av december var värdet 2,03 år. 

 

Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har 

tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 

att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 

skuldportföljen.  

 

Vid slutet av december uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 15% och inom 

1-2 år är måttet 32,2%.  Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda 

genomsnittliga kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av 

kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas 

inom 10 år utan extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,44 år.   

 

Resultat- och prognospåverkan: 

För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre 

räntekostnader än budgeterat.  De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-

månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och 

konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för 

vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen 

baseras på genomsnittlig ränta. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i 

internbanken påverkas även resultatet för finansenheten. 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering skuldförvaltarrapport december 2020. 
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Finspångs kommun 2020-12-30

Sammanfattning

Ränterisk

Andel ränteförfall inom 1 år är 39,9% varav 24% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,03 år.

Genomsnittlig ränta är 1,36%

Finansieringsrisk

Andel kapitalförfall inom 1 år är 15,0%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,44 år. Kapitalförfall 1-2 år är just nu uppe i 32,2%.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2020-12-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Total skuld (SEK) 1 041 100 000 1 037 100 000 1 042 100 000 992 500 000 992 500 000 947 000 000 960 400 000

Genomsnittlig ränta (30/360 år) 1,36% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%

Genomsnittlig räntebindning 2,03 2,39 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år

Ränteförfall inom 1 år 39,9% 40,1% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3%

Andel exponerad för rörlig ränta 24,0% 18,8% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6%

Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,44 2,33 år 2,35 år 2.11 år 2.29 år 2.26 år 2.2 år

Kapitalbindningstid < 1 år 15,0% 39,7% 23,5% 30,2% 19,2% 25,4% 24,4%

SEB Skuldförvaltarrapporten                
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

Max. andel enligt finanspolicy Enligt Finanspolicy Min Max Utestående

Max. andel rörligt enligt finanspolicy Rörligt 0% 50% 24,0%

0.25 - 1 år 0% 25% 15,9%

1-2 år 0% 25% 22,1%

2-3 år 0% 25% 10,6%

3-4 år 0% 25% 9,6%

4-5 år 0% 25% 6,8%

5-7 år 0% 25% 11,0%

7-10 år 0% 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år

Fast 166 000 000 230 000 000 110 500 000 100 000 000 70 500 000 114 600 000 0 0 0 0 0

Rörligt 249 500 000

Andel (%) 23,97% 15,94% 22,09% 10,61% 9,61% 6,77% 11,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Kapitalbindning Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)

Tidsfickor Min Max Utestående

0-1 år n/a 25% (50%) 15,0%

1-2 år n/a 25% 32,2%

2-3 år n/a 25% 25,5%

3-4 år n/a 25% 9,6%

4-5 år n/a 25% 6,8%

> 5 år n/a 25% 11,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år

Belopp 156 000 000 335 000 000 265 000 000 100 000 000 70 500 000 114 600 000 0 0 0 0 0

Andel (%) 15,0% 32,2% 25,5% 9,6% 6,8% 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Låneskuld per låntagare
Kommunen 148 384 000

Vallonbygden 480 000 000

FTV 310 160 000

FFIA 24 500 000

Finet 78 056 000

Totalt koncernen 1 041 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 041 100 000

Totalt koncernen 1 041 100 000

Motparter Swappar
SEB 241 000 000

Totalt koncernen 241 000 000

Kommunen
14%

Vallonbygden
46%

FTV
30%

FFIA
2%

Finet
8%

Andel av koncernens låneskuld

Kommuninvest
100%

Kredtigivare
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Räntesats Kreditmarginal Nominellt belopp

Kommuninvest 79711A 2021-03-19 2020-12-21 0,096% 0,200% 40 000 000 kr

Kommuninvest 84557 2021-01-22 2022-01-24 0,517% 0,580% 70 000 000 kr

Kommuninvest 89154 2020-12-01 2020-12-01 0,368% 0,370% 0 kr

Kommuninvest 97386 2021-02-22 2023-02-22 0,187% 0,270% 100 000 000 kr

Kommuninvest 101350 2021-02-15 2023-11-13 0,143% 0,220% 50 000 000 kr

Kommuninvest 112083 2021-03-30 2021-12-30 0,024% 0,120% 85 000 000 kr

Kommuninvest 127960 2021-02-22 2025-05-12 0,177% 0,240% 70 500 000 kr

Kommuninvest 120774 2021-01-25 2023-04-24 0,064% 0,140% 75 000 000 kr

490 500 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Ränta Kreditmarginal Nominellt belopp

Kommuninvest 75968 2021-09-15 2021-09-15 1,590% 0,600% 116 000 000 kr

Kommuninvest 84553 2026-11-12 2026-11-12 2,010% 0,580% 64 600 000 kr

Kommuninvest 87809 2022-06-01 2022-06-01 0,820% 0,560% 60 000 000 kr

Kommuninvest 103786 2023-11-13 2023-11-13 0,920% 0,220% 40 000 000 kr

Kommuninvest 109060 2024-10-02 2024-10-02 0,880% 0,420% 100 000 000 kr

Kommuninvest 109061 2022-09-15 2022-09-15 0,520% 0,270% 120 000 000 kr

Kommuninvest 129834 2026-11-12 2026-11-12 0,310% 0,200% 50 000 000 kr

550 600 000 kr

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare SwapNr Förfallodag Räntebetalning Fast ränta Stibor Nominellt belopp

SEB 31138804ST 2020-12-30 2020-12-30 4,0800% -0,019% 0 kr

SEB 31138805ST 2021-06-30 2021-03-31 4,2800% -0,096% 50 000 000 kr

SEB 31138806ST 2021-12-30 2021-03-31 4,2800% -0,096% 50 000 000 kr

SEB 39977854ST 2023-06-30 2021-03-30 1,9225% -0,096% 70 500 000 kr

SEB 39977856ST 2025-06-30 2021-03-30 2,2525% -0,096% 70 500 000 kr

241 000 000 kr 198



SEB Skuldförvaltarrapporten                

Riktlinjer i finanspolicyn

1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller 2,03 år

överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj. 24,0 %

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%. 22,1 %

I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2. Valutarisker

Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom Ingen avvikelse

användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

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

3. Finansieringsrisk

Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod. 32,2  %     1-2 år

I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år. 2,44 år

Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare. 100,0 % Kommuninvest

Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Internkontroll sektor social omsorg februari 2021  

 

Sammanfattning 
Internkontrollen för februari 2021 omfattar följande kontrollmoment: 

Sammanställning av placeringar samt kostnader, barn och unga, tertial 3 2020 
 
Sammanställning av utredningstider, barn och unga, halvår 2 2020 
 
Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 4 2020 
    (Statistikrapportering till kommunfullmäktige i separat ärende) 

Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll, halvår 2 2020 

 

Kontrollerna visar:  

Sammanställning av placeringar samt kostnader, barn och unga, tertial 3 2020 

Antalet placeringar och antalet individer för tertial 3 är betydligt färre än för tertial 1 
och 2. Kostnaden för tertial 3 ligger mitt emellan kostnaderna för tertial 1 och 2. 

 

Följande åtgärder redovisas: 

Det pågår löpande arbete med att hitta hemmaplanslösningar istället för placeringar.  

 

Kontrollerna visar:  

Sammanställning av utredningstider, barn och unga, halvår 2 2020 

Statistiken för andra halvåret 2020 visar att antalet utredningar som pågått mer än 
122 dagar är drygt halverat jämfört med första halvåret och procentuellt är det också 
en förbättring. 

 

Följande åtgärder redovisas: 

Det pågår arbete med att korta ner utredningstiderna genom att förbättra 
utredningsmetoden. Vidare har mottagningsfunktionen utökats vilket har lett till att 
utredarna får en större möjlighet att arbeta med pågående ärenden. Kontinuerlig 
stöttning från chefen bidrar också till att hålla utredningslängden så kort som 
möjligt. 
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Kontrollerna visar:  

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 4 2020 

Det är totalt 34 ärenden under kvartal 4, där det gynnande beslutet eller ett avbrott i 
verkställighet, inte har verkställts inom tre månader. En tredjedel av besluten har 
inte verkställts inom ett år. Antalet beslut som inte har verkställts eller har avbrott i 
verkställighet har minskat med en tredjedel från föregående kvartal. 10 av de 
rapporterade besluten verkställdes under kvartal 4. I knappt hälften av de 
kvarvarande har individen antingen tackat nej till erbjuden plats/kontaktperson eller 
själv valt att ha ett avbrott i verkställigheten. I ett par av ärendena är verkställighet 
planerad, i närtid. 

 

Följande åtgärder redovisas: 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 
Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Detta arbete 
har lett till att ett stort antal beslut kunnat verkställas under hösten. Bristen på 
gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och där är det inte så många 
beslut längre som väntar på verkställighet. Ett intensivt arbete pågår för att lösa 
bristen på servicebostäder, vilket har resulterat i att ett antal beslut kunnat 
verkställas. 

 

Kontrollerna visar:  

Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll, halvår 2 2020 

Antalet bidragstagare och hushåll har ökat gentemot föregående år men närmade sig 
föregående års siffror under halvår 2 2020, alltså ett litet trendbrott från sommaren 
fram till slutet av året. 

 

Följande åtgärder redovisas:  

Så snart det är möjligt kommer antalet extratjänster utökas. Digitaliserade 
ansökningar som är under införande kommer, när detta är fullt genomfört under 
2021, att ge mer tid till handläggare att mer aktivt arbeta med klienter mot 
självförsörjning. Den under 2021 planerade riktade ekonomiska satsningen mot 
ungdomsarbetslösheten kan ge möjlighet för fler i gruppen unga vuxna inom 
försörjningsstödet att nå/närma sig självförsörjning. Det är viktigt att de insatser 
som denna satsning kräver kan genomföras så snart och effektivt som möjligt under 
de omständigheter som kommer att råda under året. 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg 

februari 2021. 
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Utfall 

Antal placerade barn och ungdomar 

Risk: Stor kostnad för andel placerade barn och ungdomar 

Kontrollmoment Utfall 

Sammanställning av placeringar samt kostnader  

Antalet placerade barn, samt kostnadsbild 

Kommentar Helåret 2020 

 

Sektor Social omsorg 

Rapporteringen redovisar antal barn och unga, unika individer, som är placerade i någon form. Dessutom redovisas 

antalet placeringar, vilket även innefattar byte av lagrum (tex från vård enligt socialtjänstlagen, SoL, till vård enligt lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) och byte av vårdform/vårdgivare. Till och med kvartal 2 2019 redovisades 

inte antal där det var färre än 5 placeringar i en viss placeringstyp. Då antalet ensamkommande idag är väldigt få 

redovisas alla placeringar i samma tabell från och med 2020. 

Rapportering har ändrat frekvens från kvartal till tertial, för att få med den ekonomiska rapporteringen som idag görs 

tertialvis. För att ge stöd i jämförelse i övergången redovisas antalet placeringar för första kvartalet 2020 inom parentes. 

Antalet placeringar har inte nödvändigtvis något samband med kostnader för placeringar. Nedan redovisade placeringar 

kan vara väldigt korta och olika placeringar kan skilja mycket i kostnad. Kostnader för placeringar redovisas i separat 
tabell. 

Antalet aktuella vårdnadsöverflyttningar under perioden redovisas i separat tabell. 

Perioden avser 2020-09-01 – 2020-12-31 

Antalet placeringar och antalet individer för tertial 3 är betydligt färre än för tertial 1 och 2. Kostnaden för tertial 3 ligger 

mitt emellan kostnaderna för tertial 1 och 2. 

Sammanfattande kommentarer om placeringar: 

 En tendens som återkommer är att det i början på året är fler placeringar än i slutet på året. Under året jobbas 

det intensivt med alternativ i samtliga ärenden så att placeringen ska kunna avslutas eller bytas till annan 

placeringsform. 

 Under året har det genomförts två privatplaceringar vilket innebär en satsning och en tro på nätverket då 

andra vårdbehov inte föreligger för barnet/den unge. 

 Utredargruppen påvisar också en ökad medvetenhet inför placeringar och har vid flera tillfällen påvisat ansvaret 
för den förälder som inte tidigare varit boendeförälder. Detta har bidragit till att man inte har behövt placera. 

 Snabbare överlämningar från utredargrupp till uppföljargrupp enligt ny rutin bidrar till bättre process med 

genomförandeplaner och ”hemarbete”. 

 Antalet konsulentstödda familjehem beräknas minska. Vi har tex använt egna familjehem samt familjers egna 

förslag istället för konsulentstödda familjehem. 

 Placering i hemmet enligt 11 § LVU har fungerat väl. 

 Utredargrupp och uppföljargrupp deltar aktivt i arbete med trygghetsplaneringar och säkerhetsplaneringar 

(trygga och säkra för barnet i hemmet istället för placering, används även vid umgänge). 

 Familjeteamet har kopplats på med intensivt arbete i hemmet istället för placering. 

 Antal vårdnadsöverflyttningar ökar eftersom vi numera driver vårdnadsöverflyttningar mot föräldrars vilja, om 
det är för barnets bästa. 
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Kontrollmoment Utfall 

  

Antal placeringar, barn och unga totalt, 2020 

Placeringtyp Antal 2020 T1 (Q1) Antal2020 T2 Antal 2020 T3 

SiS-hem (LVU §12) 9 (8 Q1) 8 3 

HVB (enskild och offentlig 

huvudman) 

8 (6 Q1) 10 2 

Konsulentstött familjehem 11 (11 Q1) 9 7 

Nätverkshem 8  (8 Q1) 4 5 

Familjehem 32 (31 Q1) 31 23 

Beredskap/jourplaceringar 3 (3 Q1) 1 1 

Stödboende 1 (1 Q1) 2 2 

Summa placeringar 72 (68 Q1) 65 43 

Summa unika individer 55 (53 Q1) 56 40 

 

  

Utfall kostnader för placeringar barn och unga 

(tkr) Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

2020 8 666 10 029 9 256 

2019 10 732 10 513 7 862 

 

 

 Antal vårdnadsöverflyttningar, barn och unga 

  2020 2019 2018 

Antal - Q1 27 21 14 

Antal - Q2 24 22 14 

Antal - Q3 25 25 16 

Antal - Q4 25 22 20 

 

Avslut av vårdnadsöverflytt kan bland annat ske vid avslut av gymnasieutbildning, vilket ger att den unga då är omkring 20 

år. 
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Kontrollmoment Utfall 

 

 

 

Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2019 

Placeringtyp Antal 2019 (Q1) Antal2019 (Q2) Antal 2019 (Q3) Antal 2019 (Q4) 

HVB (offentlig 

huvudman/ SiS) 

- 6 7 3 

HVB (enskild 

huvudman/privat) 

10 10 8 4 

Konsulentstött 

familjehem 

8 7 7 4 

Släktinghem 10 8 6 7 

Familjehem 26 28 22 26 

Beredskap/jourplacer

ingar 

- - 1 5 

Stödboende - - 1 1 

Summa placeringar 64 64 52 50 

Summa unika 

individer 

52 48 45 45 

 

  

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2019 

Placeringtyp Antal2019 (Q1) Antal2019 (Q2) Antal2019 (Q3) Antal2019 (Q4) 

HVB (offentlig 

huvudman/egen regi) 

- -   

HVB (enskild 

huvudman/ privat) 

- - 1  

Konsulentstött 

familjehem 

- -   

Familjehem - - 1 3 

Släktinghem - -   

Beredskap/ 

jourplacering 

-  1  

Stödboende 16 11 7 4 

Summa placeringar 22 14 10 7 

Summa unika 

individer 

20 14 9 7 
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Kontrollmoment Utfall 

 

 

  

Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2018 

Placeringtyp Antal 2018 (Q1) Antal2018 (Q2) Antal 2018(Q3) Antal 2018(Q4) 

HVB (offentlig 

huvudman/ SiS) 

7 6 5 - 

HVB (enskild 

huvudman/privat) 

11 18 12 8 

Konsulentstött 

familjehem 

8 10 7 5 

Släktinghem 7 5 - 7 

Familjehem 30 26 27 24 

Beredskap/ 

jourplaceringar 

- 6 - - 

Summa placeringar 66 72 58 48 

Summa unika 

individer 

58 55 50 45 

 

  

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2018 

Placeringtyp Antal 2018(Q1) Antal 2018(Q2) Antal 2018(Q3) Antal 2018(Q4) 

HVB (offentlig 

huvudman/egen regi) 

29 22 15 7 

HVB (enskild 

huvudman/privat) 

6 - - - 

Konsulentstött 

familjehem 

- - - - 

Familjehem 10 7 8 - 

Släktinghem - - - - 

Beredskap/ 

jourplacering 

- - - - 

Stödboende - - - 10 

Summa placeringar 50 36 29 25 

Summa unika 

individer 

44 34 27 24 
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Utredningar barn och unga 

Risk: Lagstadgad utredningstid hålls inte 

 

Kontrollmoment Utfall 

Sammanställning av utredningstider  

Utredningstidens längd för barn och unga 

Kommentar Halvår 2 2020 

 

Sektor Social omsorg 

 

Sammanfattning 

Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 1–2§. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara 

slutförd senast inom fyra månader (122 dagar) i de fall utredningen grundar sig på en anmälan. Finns det särskilda skäl för 

att förlänga utredningstiden får beslut fattas att göra det under viss tid. Formellt förlängningsbeslut ska då finnas i den 

enskildes akt. Utredningar som grundar sig på en ansökan har inte samma lagkrav att vara slutförd senast inom fyra 
månader. I statistiken nedan särskiljs inte vad som är ansökan eller anmälan. 

Med start år 2020 rapporteras halvårsvis istället för kvartalsvis som tidigare. För halvår två står det barn och unga 0–18 

år där det tidigare stått barn och unga/ungdomar 0–20 år. I rapporteringen för halvår ett fanns bara barn och unga 0–18 

år med så siffrorna är fullt jämförbara. I rapporten redovisas antal avslutade utredningar (grundade på ansökningar eller 

anmälningar) för barn och unga och fördelningen av hur många som är 122 dagar eller kortare och hur många som 

överstiger utredningstiden om 122 dagar. Vidare redovisas hur många av de utredningar som överstiger 122 dagar, som 

har ett formellt förlängningsbeslut. Redovisning sker även av antal dagar den kortaste respektive längsta utredningen 

pågick. Det redovisas även hur stor andel av utredningarna som är längre än 122 dagar, som slutförts inom 132 dagar 

och hur många som överstigit 200 dagar. 

Statistiken för andra halvåret 2020 visar att antalet utredningar som pågått mer än 122 dagar är drygt halverat jämfört 

med första halvåret och procentuellt är det också en förbättring. 

 

Resultatet, att sifforna successivt har förbättrats 2020, antas bero på flera faktorer: 

 Mottagningen håller kvar ärendet under tiden för förhandsbedömning och gör de moment som de kan för att 

underlätta för utredare. Det kan till exempel handla om att begära in uppgifter eller påbörja nätverksarbete i 

tidigt skede. 

 Mottagningen formulerar frågeställningarna så att dessa är klara och utredare vet vad som ska utredas tydligt. 

 Mottagningen hanterar själva vissa typer av ansökningar så att dessa inte fördelas vidare till utredare. 

 Utredargruppen har utökat metodtiden till tre timmar per vecka jämfört med två timmar tidigare. Detta bidrar 

till ett ökat kollegialt stöd i ärenden. 

 Gruppchef har observerat, stämt av och aktivt deltagit, i alla utredningsprocesser. Hela gruppen inklusive 

gruppchef har gått in och avlastat kollegor som haft tuffa perioder, till exempel genom att skriva klart eller vara 
med i möten. 

 Gruppchef gör ingen skillnad gällande ansökningars utredningstid kontra utredningar inledda efter anmälan. 

Gruppchefs inställning är att det är skyndsam handläggning som ska gälla för klienternas bästa. 

 Aktivt arbete sker med att arbeta efter visionen att alla invånare ska klara sig utan individ- och familjeomsorgen 

(IFO). Detta innebär att kartlägga nätverket och dess förmåga att stödja familjen, avsluta om familjen inte 

önskar stöd och det inte finns skäl för tvingande åtgärder. 

 Ärendemöten och IM-möten (chef, sakkunnig och berörda handläggare) används för snabbare flöden och hjälp 
kan tas av andra inom IFO. 

 Implementering av Signs of safety pågår med tydligare fokus på grundprinciperna och metoder som bidrar till 

ett enklare och kortare utredningsförfarande. 
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Kontrollmoment Utfall 
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Kontrollmoment Utfall 
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Kontrollmoment Utfall 
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Ej verkställda beslut 

Risk: Brukare får inte den insats som är beviljad 

 

Kontrollmoment Utfall 

Kontroll att beviljade insatser verkställs  

Kommentar Kvartal 4 2020 

 

Sektor Social omsorg 

Sammanfattning 

Rapporteringsskyldighet 

Kommunerna har enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet 

att kvartalsvis rapportera alla gynnande biståndsbeslut, som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen ska även rapportera alla gynnande biståndsbeslut som inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en 

statistikrapport över antalet gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutet eller som inte har 

verkställts inom tre månader från avbrottet i verkställigheten. 

Kvartal 4 2020 

Utfall stor avvikelse har valts på grund av att det är totalt 34 ärenden under kvartal 4, där det gynnande beslutet eller ett 

avbrott i verkställighet, inte har verkställts inom tre månader. En tredjedel av besluten har inte verkställts inom ett år. 

Antalet beslut som inte har verkställts eller har avbrott i verkställighet har minskat med en tredjedel från föregående 

kvartal. 

10 av de rapporterade besluten verkställdes under kvartal 4. I knappt hälften av de kvarvarande har individen antingen 

tackat nej till erbjuden plats/kontaktperson eller själv valt att ha ett avbrott i verkställigheten. I ett par av ärendena är 

verkställighet planerad, i närtid. 

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. Vad gäller insatsen kontaktperson 

handlar det ofta om svårigheter att hitta lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service handlar det 

allra oftast om brist på bostäder. Det kan även handlar om sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den enskilde, att 

den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare eller att den enskilde själv önskar ett avbrott i verkställigheten 

under en tid. I dagsläget finns det ett antal brukare som önskar avvakta verkställighet på grund av risken att smittas av 

corona-viruset. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. Beslut följs även upp för att identifiera 

eventuella behovsförändringar. Detta arbete har lett till att ett stort antal beslut kunnat verkställas under hösten. Bristen 

på gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och där är det inte så många beslut längre som väntar på 

verkställighet. Ett intensivt arbete pågår för att lösa bristen på servicebostäder, vilket har resulterat i att ett antal beslut 

kunnat verkställas. 
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Kontrollmoment Utfall 

 

Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre månader på verkställighet, under 

kvartal 4 2020. 

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1315 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1141 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 644 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 540 

Bostad för vuxna SoL - servicebostad Ej verkställt 457 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 409 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 358 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 275 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 218 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 381 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 359 

Dagverksamhet SoL Avbrott 336 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 276 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 217 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 108 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 752 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 623 

Kontaktperson LSS Avbrott 603 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 448 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 444 

Kontaktperson LSS Avbrott 346 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 343 

Kontaktperson LSS Avbrott 332 

Kontaktperson LSS Avbrott 305 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 287 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 286 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 272 

Kontaktperson LSS Avbrott 268 

Kontaktperson LSS Avbrott 267 

Korttidsvistelse LSS Ej verkställt 155 

Korttidsvistelse LSS Ej verkställt 129 

Avlösarservice i hemmet LSS Ej verkställt 198 

Boendestöd Sol. Avbrott 334 

Boendestöd Sol. Avbrott 136 
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Ekonomiskt bistånd 

Risk: Individer lever med ekonomiskt bistånd 

 

Kontrollmoment Utfall 

Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll  

Kommentar Halvår 2 2020 

 

Sektor Social omsorg 

Sammanfattning 

Nedan redovisade siffror rapporteras även månadsvis till Socialstyrelsen. Antal bidragstagare utgörs av vuxna och 

hemmavarande barn. 

Antalet bidragstagare och hushåll har ökat gentemot föregående år men närmade sig föregående års siffror under halvår 

2 2020, alltså ett litet trendbrott från sommaren fram till slutet av året. 

  

Kommentarer kring utfall  

Konstaterat vid genomgång av avslutsorsaker är att fler försörjningsstödstagare har påbörjat studier efter sommaren, 

främst unga. Det kan återspegla allt fler personers insikt till att studier är en förutsättning till arbete och inkomst för att 

behålla förankring på arbetsmarknaden (en följd av corona-pandemin). Även det fortsatta tillsättandet av extratjänster 

från augusti t.o.m. halva november för personer med försörjningsstöd, har bidragit till minskningen av försörjningsstödet. 

Utmaningar och möjligheter 

Under rådande restriktioner har enheten främst under sista halvan av november och december tvingats dra ned 

tillsättandet av extratjänster, vilket annars är den skarpaste och snabbaste åtgärden för minskade utbetalningar av 

försörjningsstöd. Det är viktigt att så snart det är möjligt kunna återuppta detta arbete. 

Arbetsförmedlingens omorganisation medför fortfarande att betydligt fler klienter står utan aktiv insats. Samtidigt har 

rådande restriktioner medfört att arbetsmarknadsenheten tvingats dra ned på antalet klienter som erbjuds 

kompetenshöjande verksamhet. Viktigt att så snart det är möjligt kunna erbjuda fler insatser på arbetsmarknadsenheten. 

Digitaliserade ansökningar som är under införande kommer, när detta är fullt genomfört under 2021, att ge mer tid till 

handläggare att mer aktivt arbeta med klienter mot självförsörjning. 

Den under 2021 planerade riktade ekonomiska satsningen mot ungdomsarbetslösheten kan ge möjlighet för fler i 

gruppen unga vuxna inom försörjningsstödet att nå/närma sig självförsörjning. Det är viktigt även här att de insatser som 

denna satsning kräver kan genomföras så snart och effektivt som möjligt under de omständigheter som kommer att råda 

under året. 
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Kontrollmoment Utfall 

 

Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd: 

 

 

Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd: 
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Kontrollmoment Utfall 

  

Utbetalt belopp per månad: 
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Dnr KS.2020.0929  

  

 

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  

 

 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 
sektor social omsorg, kvartal 4 2020 

 

Beskrivning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS 28h §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut.  
 
Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den 
dag då verkställigheten avbröts.  
 
Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

 

Kvartal 4 2020 

Det är totalt 34 ärenden under kvartal 4, där det gynnande beslutet eller ett avbrott i 
verkställighet, inte har verkställts inom tre månader. En tredjedel av besluten har inte 
verkställts inom ett år. Antalet beslut som inte har verkställts eller har avbrott i 
verkställighet har minskat med en tredjedel från föregående kvartal. 

10 av de rapporterade besluten verkställdes under kvartal 4. I knappt hälften av de 
kvarvarande har individen antingen tackat nej till erbjuden plats/kontaktperson eller 
själv valt att ha ett avbrott i verkställigheten. I ett par av ärendena är verkställighet 
planerad, i närtid. 

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. Vad 
gäller insatsen kontaktperson handlar det ofta om svårigheter att hitta lämplig 
uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service handlar det allra oftast om 
brist på bostäder. Det kan även handla om att individens tackar nej till erbjuden 
plats/kontaktperson eller väljer att göra uppehåll i verkställigheten. Bland de 
rapporterade besluten finns det till exempel ett antal brukare som önskar avvakta 
verkställighet på grund av risken att smittas av corona-viruset. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 
Besluten följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Detta arbete 
har lett till att ett stort antal beslut kunnat verkställas under hösten. Bristen på 
gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och där är det inte så många 
beslut längre som väntar på verkställighet. Ett intensivt arbete pågår för att lösa bristen 
på servicebostäder, vilket har resulterat i att ett antal beslut kunnat verkställas. 
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Statistikrapport ej verkställda beslut social omsorg, kvartal 4 2020 

 
Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre månader på 

verkställighet, under kvartal 4 2020. 

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1315 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1141 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 644 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 540 

Bostad för vuxna SoL - servicebostad Ej verkställt 457 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 409 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 358 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 275 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 218 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 381 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 359 

Dagverksamhet SoL Avbrott 336 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 276 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 217 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 108 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 752 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 623 

Kontaktperson LSS Avbrott 603 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 448 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 444 

Kontaktperson LSS Avbrott 346 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 343 

Kontaktperson LSS Avbrott 332 

Kontaktperson LSS Avbrott 305 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 287 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 286 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 272 

Kontaktperson LSS Avbrott 268 

Kontaktperson LSS Avbrott 267 

Korttidsvistelse LSS Ej verkställt 155 

Korttidsvistelse LSS Ej verkställt 129 
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Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Avlösarservice i hemmet LSS Ej verkställt 198 

Boendestöd SoL Avbrott 334 

Boendestöd SoL Avbrott 136 

 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen), sektor 
social omsorg kvartal 4 2020. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Internkontroll, sektor utbildning, februari 2021 

 

Sammanfattning 
Internkontrollen för september 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

 Behörighet till gymnasiet 

 Meritvärde år 9 

 Grundsärskolans resultat 

 Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och 
elevombudet 

 Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola 

 

 

 
 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering av internkontroll för sektor utbildning, 

februari 2021. 
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Utfall 

Behörighet till gymnasiet 

Risk: Elever är ej behöriga till gymnasiet 

 

Kontrollmoment Utfall 

Behörighet till gymnasiet från grundskola och IM  

Kommentar augusti 2020 
Ingen avvikelse innebär att andel elever behöriga till nationellt program vårterminen 2020 är 88%, vilket är en positiv 
utveckling. Andel behöriga har ökat sedan 2019 och ligger över riket 2019(84,3%). 

Meritvärde år 9 

Risk: Bristfällande måluppfyllelse år 9 

 

Kontrollmoment Utfall 

Måluppfyllelse år 9  

Kommentar januari 2020 
Progressionen för aktuell elevgrupp på båda skolor är låg eller obefintlig mellan terminer. I förhållande till modellberäknat 
SALSA värde riskerar båda skolor att inte nå förväntat resultat. Detta är en negativ trend som har varit över tid. 
Grosvadskolans resultat HT20 motsvarar -5 SALSA. Nyhemsskolans resultat HT20 motsvarar -29 SALSA. 
Sektor Utbildning 
  

  Ht-19 Vt-20 Ht-20 

Meritvärden Åk 8 Åk 8 Åk 9 

Grosvadsskolan 209 209 212 

Nyhemsskolan 191 191 196 

Medel total 200 200 204 

 
  

 

Grundsärskolans resultat 

Risk: Bristfällande måluppfyllelse grundsärskolan 

 

Kontrollmoment Utfall 

Måluppfyllelse grundsärskolan  

Kommentar januari 2020 
I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens vårdnadshavare begär detta. När betyg inte sätts får 
eleven istället ett intyg efter avslutad skolgång. Eftersom betyg inte har efterfrågats, finns inget att redovisa. 
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Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och elevombudet 

Risk: Barn och elever blir kränkta, bristande kvalitet i verksamheten 

 

Kontrollmoment Utfall 

Uppföljning av anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och 
elevombudet 

 Stor avvikelse 

Kommentar Tertial 2 2021 
 
Sektor utbildnings bedömning är att avvikelsen är stor då varje enskilt ärende kan eskalera och bli mycket allvarlig om 
skolan inte förebygger och förhindrar att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Kränkningar kan orsaka 
depression, ensamhetskänslor, låg självkänsla, fysiska hälsoproblem, socialt utanförskap, alkohol- och/eller drogmissbruk, 
skolk, försämrade skolresultat, självskadebeteenden och självmordstankar eller självmordshandlingar. 
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar av kränkande behandling från samtliga 
verksamheter inom sektor utbildning för perioden juli- dec 2020. Exklusive grundskolorna Grosvadsskolan, 
Lotorpsskolan och Storängsskolan. 
  

Ärendet gäller 
mellan Elev och elev personal och elev Elev och personal Totalt 

Förskola 12   12 

Grundskola 195 3 1 199 

Grundsärskola     

Gymnasieskola  2  2 

Gymnasiesärskola     

Introduktionsprogra
mmet 

    

    209 

 
Under denna period har det inkommit totalt 209 anmälningar till sektor utbildning varav 37 bedöms ha varit konflikter. 
Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har haft 2 händelser men där rektor bedömt att det inte varit någon 
kränkning utan varit konflikter. Antalet anmälningar är en ökning med 57 stycken i jämförelse med vårterminen, trots 
detta bedöms arbetet med kränkande behandling vara mycket bättre. 
  
Klagomål och synpunkter 
Under perioden har det inkommit 18 klagomål och synpunkter från vårdnadshavarna till sektor utbildning, 4 av dem har 
handlat om bemötande och trygghet. Samtliga klagomål och synpunkter har utretts. 
  
Anmälan till barn- och elevombudet 
Under perioden har sektor utbildning inte haft några anmälningar till barn och elevombudet. Vilket är ett positivt tecken 
på skolornas arbete mot kränkande behandling och diskriminering. 
  
Analys 
Att förskolans anmälningar har ökat med 10 stycken kan vara ett tecken på att förskolans rektorer har arbetet med 
tidigare utmaningar. Vid förra internkontrollen påpekade vi att personalen ansåg att det var svårt att kunna urskilja när 
barn kränker varandra och när konflikter uppstår. Antalet ökade anmälningar kan också bero på att förskolepersonalen 
har förstått anmälningsskyldigheten till rektor och huvudman. 
  
Antalet ökade anmälningar totalt, kan också bero på att sektor utbildning bytt journalsystem och att ärenden 
dokumenteras på enskilda elever istället för på enhetsnivå. En händelse kan alltså rendera i tre rapporter om det är tre 
elever som varit inblandade. Detta är något vi behöver förändra och utveckla. Dels på grund av de kvantitativa faktorerna 
(antalet blir missvisande) men också på grund av att händelserna ska ses på helheten för att åtgärderna ska kunna följas 
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upp på ett bra sätt. 
  
 
En rektor beskriver att den minskade budgeten har medfört färre antal personal och en mindre bemanning under raster. 
Pandemin har också orsakat personalbortfall vilket har medfört att man inte kunnat genomföra vissa aktiviteter, utan fått 
prioritera undervisningen. Man har tillsatt vikarier men då dessa inte alltid har relationer till eleverna blir det svårare att 
förebygga och avbryta konflikter. 
  
En enhet beskriver att de upplever att pandemin har påverkat barnen och de vuxna på olika sätt. De ser en ökad oro och 
att det minskade sociala stödet från till exempel släktingar kan har påverkat måendet i negativ riktning. 
  
På huvudmannanivå ser vi en progression i arbetet mot kränkande behandling. Utbildningar har genomförts i 
personalgrupper, skolorna har utvecklat sina rutiner för elevhälsoarbetet, man genomför analyser över sina resultat och 
genomför adekvata åtgärder. Flera enheter påpekar att de inte längre i lika stor grad behöver reda ut konflikter och 
händelser efter rasterna. 
  
Genomförda åtgärder 
Några av de åtgärder som inte har nämnts vid tidigare internkontroller är: 
  

• Man har arbetat med barnkonventionen som också blev lag under året. Man har förenat konventionen med 
läroplanerna och gjort barnen medvetna om sina rättigheter. 

  

• Enheterna från förskola till grundskola har arbetat med barnens språkutveckling, då de ser att bristande 
språkkunskaper är en faktor till att missförstånd, kränkningar och konflikter sker. 

  

• Personalen upplever att ”mobilfri”-skola har medfört att det inte har skett kränkningar på socialmedier. 
Eleverna har också reflekterat över detta. 

  

• Som sektorn har tidigare rapporterat om är att majoriteten av händelserna sker vid raster och mellan olika 
aktiviteter. Därav har en insats under året varit att arbeta med skolgårdens lärande. Genom kollegialt lärande 
har fritidshemspersonalen arbetat med en metod som handlar om att identifiera riskområden och sätta in 
åtgärder. Metoden bygger också på att personalen får olika roller som till exempel, ”helikoptern”, 
”djupdykaren” och ”lotsen”. Helikopterns roll är att ha koll på översiktsbilden och veta hur de olika delarna av 
skolgården används. Djupdykaren hänger sig åt att delta i och leda leken/aktiviteten. Lotsen fånga upp eleverna 
som är i behov av stöd, både in i leken och inuti leken. 

  
  
Resultat av årets arbete kommer att kunna följas upp vid vårens enkätundersökning samt vid enheternas 
kvalitetsredovisningar. 
 

Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola 

Risk: Bristande närvaro 

 

Kontrollmoment Utfall 

Sammanställning och redogörelse gällande bristande närvaro terminsvis  Stor avvikelse 

Kommentar Januari 2021 
 
Avvikelsen bedöms vara stor, med anledning av att både grundskolan och gymnasieskolan uppvisar ökad frånvaro under 
höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. Utifrån rådande situation med Covid-19 bedöms detta vara ett 
väntat utfall. Tabellerna nedan visar andel och antal elever med frånvaro över 20 % respektive 50 % sett över hela 
terminen. Siffror från föregående terminer finns med för jämförelse. 
Grundskola: 
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  20% Andel (Antal) 50% Andel (Antal) 

 Ht 20 Vt 20 Ht 19 Ht 20 Vt 20 Ht 19 

F-3 10,4 % (107) 11,6% (118) 3,9 % (39) 0,4% (4) 1,2% (12) 0,2% (2) 

4_6 16,2% (112) 13% (88) 3,8% (26) 0,1% (1) 1% (7) 0,8% (5) 

7_9 16,7% (108) 20,5% (126) 12,2% (75) 2,5% (16) 5,5% (34) 2,7% (17) 

F-9 13,8% (327) 14,3% (332) 6% (140) 0,9% (21) 2,3% (53) 1% (24) 

 
För grundskolans del var andelen elever med frånvaro omfattande minst 20 % nästan identisk med siffror från 
vårterminen 2020. Jämför man med höstterminen 2019 ser man att frånvaron varit markant högre under 2020. Vad gäller 
elever med frånvaro om minst 50 % har det skett en minskning jämfört med vårterminen 2020 och jämfört med 
höstterminen 2019 är andelen ungefär lika. Att andelen elever med mycket omfattande och eller långvarig frånvaro inte 
ökat trots rådande pandemi kan tyda på att skolornas arbete med att stävja frånvaro och främja närvaro ger resultat. 
Grundsärskola: 
 

  20% 50% 

 Antal Andel Antal Andel 

Grundsär 1-6 5 26,30% 1 5,30% 

Grundsär 7-9 2 13,30% 0 0% 

Träningsskolan 6 42,90% 1 7,10% 

Grundsär 1-9 
+ Träning 

13 27,10% 2 4,20% 

 
För grundsärskolans del saknas jämförelse med tidigare terminer. Jämfört med grundskolan har andelen elever med 
frånvaro om minst 20 % varit markant högre i grundsär 1-6 och träningsskolan. Vid den enhet som stängdes med 
anledning av smitta bland personal, var frånvaron bland eleverna fortsatt hög en tid efter öppning. Likt andra enheter 
uttrycker man att det är svårt i rådande pandemi att veta vad som är faktisk sjukdom, och vad som snarare rör sig om 
oro. Flera elever är i riskgrupp, eller har vårdnadshavare som är mer försiktiga i allmänhet rörande smitta utifrån 
diagnoser och funktionsnedsättningar, något som till viss del kan förklara den höga frånvaron. Samtidigt ser rektor att det 
också finns elever i riskgrupp som inte har högre frånvaro än tidigare, varför det är svårt att dra tydliga slutsatser. 
Under höstterminen har personal inom grundsärskolan tagit del av information från CBEH gällande skolfrånvaro och 
arbete med närvarorutin. Rektor för grundsärskolan planerar att under 2021 särskilt fokusera på arbete med ökad 
närvaro, med bland annat ökad systematisk uppföljning av frånvaron. 
Gymnasieskola och gymnasiesärskola: 

  20% Andel (Antal) 50% Andel (Antal) 

 Ht 20 Vt 20 Ht 19 Ht 20 Vt 20 Ht 19 

Bergska IM 53,3% (49) 20,9% (27) - 17,4% (16) 4,7% (6) - 

Bildningen 13,7% (35) 1,9% (5) 9,4% (25) 1,2% (3) 1,9% (5) 0 

GYS 14,3% (2) 29,4% (5) - 14,3% (2) 5,9% (1) - 

 
Bergska IM har haft en markant högre andel elever med frånvaro om såväl 20 % som 50 % under höstterminen, jämfört 
med vårterminen. Man har en fungerande struktur för uppföljning och kartläggning av frånvarosituationen för respektive 
elev, och ser flera olika orsaker till hög frånvaro under höstterminen, t ex fysisk och psykisk ohälsa, bekräftad/ symptom 
på Covid, väntan på placering i socialtjänstens regi och avslag från migrationsverket. Man har också sett att 
frånvarostatistik i Skola24 inte alltid är korrekt, då det förekommer att elevens faktiska individuella upplägg inte 
överensstämmer med schema i Skola24. Man arbetar för en lösning kring detta. 
Bildningen har liknande nivåer av frånvaro som grundskolans F-9. Man ser en markant ökning av andelen elever med 
frånvaro över 20 %, jämfört med vårterminen då man hade mycket låg frånvaro. Denna ökning tros hänga ihop med att 
man under vårterminen hade hemstudier under en period, och att frånvaron var mycket låg under denna period. Jämför 
man höstterminens siffror med de från höstterminen 2019 ses en viss ökning, som bedöms bero på rådande pandemi. 
Bergska Bildningen planerar en satsning för ökad närvaro och har önskat hjälp från CBEH i arbetet. 
Vad gäller gymnasiesärskolan ses förändringar både upp och ner jämfört med vårterminen, det rör sig dock om mycket få 
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elever varför det är svårt att tala om ökning och minskning generellt. 
 
Reflektioner 
 
Likt vårterminen 2020 har höstterminens arbete med ökad skolnärvaro präglats av rådande pandemi. Restriktioner kring 
förkylningssymptom har medfört att många elever inte kunnat vara i skolan. Arbete för ökad närvaro har fortgått i 
verksamheterna. Flera enheter har utvecklat sitt närvaroarbete, och har rutiner för att uppmärksamma elever med 
oroande frånvaro. CBEH har under hösten fortsatt träffa elevhälsoteam för att stödja arbetet med bland annat närvaro. 
Den senare delen av hösten skedde en stor del av arbetet digitalt. CBEH har genomfört eller tagit fram underlag till 
workshops om skolnärvaro med fyra verksamheter. På en enhet har man också ägnat en kompetensutvecklingsdag åt 
fortbildning kring skolnärvaro, med efterföljande diskussioner i arbetslag. Under hösten har CBEH i dialog med 
verksamhetschefer reviderat närvarorutin, vilken nu är beslutad och ska implementeras. 
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Samrådsyttrande Rapport (2020/0362)Trafikutredning 
stråk Finspång-Norrköping och stråk Valdemarsvik- 
Söderköping-Norrköping 

 

Förslag på samrådsyttrande från Finspångs kommun  
 

Finspångs kommun tillstyrker förslaget  

Beskrivning av ärendet 

Östgötatrafiken utreder utvecklingen av busstrafik i rubricerade stråk inför 
trafikstart med nya entreprenörer 2022. Huvudsyftet är att öka antalet resenärer och 
kollektivtrafikens marknadsandel. 

Kommunerna i stråken har fått ta del av utredningsmaterial och bjudits in till 
samråd. Förslagen beskrivs i sin helhet i bifogat underlag. Utöver detta har 
information presenterats i kollektivtrafikutvecklingsgruppen där representanter från 
Bergska gymnasiet, Curt Nicolin Gymnasiet samt Siemens Energy AB ingår och där 
deltagare har lämnat synpunkter på underlaget. Synpunkter finns sammanställda i 
bifogat underlag.  

Finspångs kommun ser positivt på förslagens inriktning och stödjer 
Östgötatrafikens avsikt att göra kollektivtrafiken mer attraktiv genom att erbjuda 
kortare restider, ökad turtäthet och enklare linjedragningar.  

Kommunen är medveten att trafikeringsförslagen medför ett investeringsbehov i 
kommunens infrastruktur. Kommunen ser att det är viktigt att tillsammans med 
Östgötatrafiken fortsätta upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomisk planering. 

Följande delar i de föreslagna förändringarna kommenteras särskilt: 
 

 Att expressbussarnas linjesträckning går via Östermalmsvägen ser 
kommunen vara av stor vikt. Östermalmsvägen utgör ett viktigt 
kollektivtrafikstråk där både stora bostadsområden och flertalet 
tillgänglighetsanpassade hållplatslägen sedan tidigare har anordnats. 

 För vissa av de hållplatslägen inom Finspångs kommuns tätort som har 
utpekats kommer föreslagna åtgärder medföra investeringskostnader. Viktigt 
att dessa åtgärder kan genomföras med statlig medfinansiering.      
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 Söder tull i Norrköping kommer enligt utredning inte att trafikeras. Det 
innebär att resenärer mot vissa gymnasieskolor och arbetsplatser både i 
Norrköping och Finspång kan komma att behöva genomföra byten på sina 
resor. Byten kan generellt innebära minskad attraktivitet att resa med 
kollektivtrafik.  

Finspångs kommun ser vidare att det är av vikt att det fortsatta samarbetet med 
Östgötatrafiken bibehålls. Ett väl fungerande kolletivtrafiknät är viktigt ur flera 
aspekter, dels det hållbara resandet men även för attraktiviteten för Finspångs 
kommun i sin helhet.  

För kommunen som arbetsgivare är kollektivtrafiken viktig utifrån ett 
pendlingsperspektiv. Finspångs kommun har utöver de personer som bor i 
Finspång ett brett upptagningsområde.  

Den totala pendlingen har ökat under åren. Pendlande arbetskraft kommer främst 
från medarbetare som bor i Norrköping. Näst efter Norrköping pendlar flest 
personer till Finspång från Linköping, Motala och Katrineholm. Även pendlande 
från Örebro har ökat.  

Finspångs kommuns står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning 
framåt. Tillgänglighet till arbete, där kollektivtrafiken är en del är viktigt för 
Finspångs kommun när det gäller personal- och kompetensförsörjning. 

Bilagor:  

Huvudrapport Trafikutredning stråk Norrköping - Finspång & Norrköping - 
Söderköping – Valdemarsvik 

Trafikutredning stråk Norrköping - Finspång & Norrköping - Söderköping – 
Valdemarsvik 

Sammanställning synpunkter kollektivtrafikutvecklingsgruppen 

Förslag till beslut 
1. Att lämna samrådsyttrande enligt förslag ovan. 
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Sammanfattning  
Den här utredningen berör linjetrafiken i två stråk Norrköping-Finspång och Norrköping-Söderköping-

Valdemarsvik. Målet med trafikutredningen är att utveckla trafiken så att den bättre bidrar till att uppnå 

Region Östergötlands uppsatta mål, som bland annat innebär att öka marknadsandelen för den allmänna 

kollektivtrafikenen.  

Trafiklösningarna innebär att främst relationen Finspång – Norrköping, Svärtinge – Norrköping samt 

Söderköping – Norrköping får ett ökat trafikutbud. Förslaget väntas leda till en resandeökning på totalen 

eftersom satsningar i linjetrafiken görs där flest bor och arbetar samt där det finns störst potential att 

bedriva attraktiv samt effektiv kollektivtrafik. Produktionsförändringen, det vill säga antal 

fordonskilometer för den linjelagda trafiken förväntas öka med 22 procent. Trafiklösningen innebär även 

en kortare restid för vissa linjer.  

I stråket Norrköping – Söderköping - Valdemarsvik sker pendlingen på morgonen främst till Norrköping 

och Söderköping medan det är få som pendlar i riktning mot Valdemarsvik. Sett till befolkningen i 

städerna bor de flesta pendlarna centralt i Norrköping, i områden kring Kullborg och centrala 

Söderköping samt centrala Valdemarsvik. I nuläget körs fyra linjer i stråket, två expresslinjer och två 

landsbygdslinjer. Linje 45 och 450 körs endast mellan Norrköping och Söderköping medan linje 46 och 

459 körs mellan Norrköping och Valdemarsvik.  

Den föreslagna trafiklösningen innehåller tre linjer. Linjen mellan Norrköping och Söderköping får en 

stadstrafikliknande karaktär. Expresslinjen mellan Norrköping och Valdemarsvik har fokus på kort 

restid mellan städernas resecentrum och kommer därför inte angöra Syntorps vägkors utan endast 

Ringarums bytespunkt och Söderköpings västra trafikplats när dessa finns på plats. Landsbygdslinjen 

460 är den mer yttäckande linjen i stråket och angör Gusum, Ringarum, Söderköping och Norrköping 

via Hageby. Nya kollektivtrafikkörfält på Söderköpingsvägen samt hållplats vid Gustav Adolfsplan 

möjliggör snabbare resa in mot Norrköping och dess målpunkter. Trafiklösningen innebär ett ökat utbud, 

främst mellan Norrköping och Söderköping. Det ökade turutbudet till tillsammans med den minskade 

restiden ger storpotential för ökat resande.  

I stråk Norrköping – Finspång är pendlingen stark i båda riktningar. Med anledning av detta finns det 

stor potential i stråket. Mellan de två huvudorterna ligger tätorten Svärtinge. Svärtinge är en tätort med 

få arbetsplatser och skolor vilket gör att många pendlar till huvudorterna för utbildning och arbete. I 

nuläget körs trafiken i stråket med fem linjer, tre expresslinjer och två landsbygdslinjer. Expresstrafikens 

huvudlinje är linje 40 och som komplement till linje 40 finns linje 41 samt 42 som endast kör ett fåtal 

turer per dag. Linje 410 är den yttäckande linjen som körs mellan Norrköping och Finspång medan linje 

412 endast når Svärtinge  

Förslaget innebär tre linjer, en expresslinje mellan Norrköping och Finspång, en landsbygdslinje mellan 

huvudorterna och en linje mellan Norrköping och Svärtinge. Expresslinjen kommer stanna vid 

Norrköpings resecentrum då den bristande framkomligheten i Norrköping inte motiverar vidare 

trafikering till Söder tull. Nya kollektivtrafikkörfält på Stockholmsvägen samt ny hållplats i höjd med 

Ingelsta tillsammans med hållplatsreduceringar längs sträckan skapar kortare restider. Den föreslagna 

trafiklösningen innebär ett ökat utbud, både till Svärtinge och Finspång och tillsammans med den 

minskade restiden beräknas detta ge ökat resande och därmed ökade intäkter.  

Slutsatsen av denna utredning är att förslaget leder till en resandeökning. För att nå full potential är det 

viktigt att förändringarna marknadsförs till specifika målgrupper. Det nya trafikeringsförslaget bör 

implementeras i samband med trafikstart av avtalet för region- och expressbusstrafiken med start i juni 

2022.  
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Sida 3 av 63  

Inledning 
I Östergötlands östra delar är den mellankommunala pendlingen och mellankommunala resandet stort. 

Relationerna Norrköping-Finspång och Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik är starka relationer 

även för kollektivtrafiken. Även fast kollektivtrafiken har en tydlig roll i stråken så finns en stor potential 

att öka marknadsandelen för kollektivtrafiken. Därför har Östgötatrafiken utrett dessa stråk och 

presenterar här en utredning där ett nytt förbättrat trafikupplägg presenteras. Det nya upplägget styr än 

mer mot uppsatta mål och väntas både ge en effektivare och attraktivare trafik. 

I Norrköping finns flertalet målpunkter sett till arbetsplatser men även utbildning. I Norrköping finns 

även högre utbildning bland annat i form av Linköpings universitet. Finspång är känt för att vara en 

industristad och har flertalet företag som arbetar inom stål- och teknikindustrin. Tack vare de många 

arbetstillfällena är Finspång en målpunkt vid arbetspendling. I Finspång finns även en attraktiv 

gymnasieskola vilken bidrar till inpendling. Söderköping är känd för att vara en småstad med närheten 

till Göta kanal vilket bidrar till hög turism medan Valdemarsvik är en havsnära ort med högt naturvärde.   

I Figur 1 visas en bild över berörda kommuner Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och 

Valdemarsviks kommun är markerad i gult.  

 

Figur 1 Kartbild över berörda kommuner 

233



 

 

Sida 4 av 63  

Om utredningen 

Bakgrund  
Östgötatrafiken har i uppdrag att utveckla den allmänna kollektivtrafiken mot uppsatta mål. Så väl 

behovet av hållbara transporter och efterfrågan på kollektivtrafik har ökat. För att kunna möta detta och 

nå uppsatta mål har Östgötatrafiken identifierat ett utvecklingsbehov av trafiken som berör två stråk, 

totalt fyra kommuner, till och från Norrköping, Finspång, Valdemarsvik och Söderköping.  

Generellt sett har resandet med kollektivtrafiken i Östergötland ökat, samtidigt har vissa linjer i olika 

delar av länet haft en svag utveckling. Båda dessa trender ställer krav på åtgärder i trafiken. Dock är 

inga linjer i denna utredning utpekade som lågeffektiva. Tvärtom finns en stor potential att öka resandet. 

Kollektivtrafiken är en grundläggande del i en hållbar samhällsutveckling. Av denna anledning behöver 

den berörda trafiken analyseras och sedan få sin roll förtydligad. På vissa ställen finns goda 

förutsättningar för kollektivtrafiken att vara stomme i ett system och på andra ställen får den istället en 

mer kompletterande serviceroll.  

Även de ingående kommunerna har högt uppsatta mål mot att öka andelen hållbara transporter. Vissa 

av dem har relativt nya eller snart kommande översiktsplaner som pekar ut ambitioner för 

kollektivtrafiken. Genom detta utvecklingsprojekt bereds kommunerna möjlighet till samverkan i 

kollektivtrafikutvecklingen för att nå sina uppsatta mål. Samverkan med kommunerna är också viktigt i 

infrastrukturfrågor, där de ofta är väghållare och för att koppla kollektivtrafikens utveckling till den 

kommunala, likt den regionala, fysiska planeringen.  

Syfte  
Det finns flera syften med uppdraget, för det första att leverera underlag och förslag på målstyrd 

trafikutveckling för det aktuella området. Detta är ett uppdrag som alltid åligger Östgötatrafiken och är 

en av bolagets huvudprocesser. 

För det andra är syftet kopplat till trafikupphandlingar som berör området med planerad trafikstart 

sommaren 2022. Trafiken är redan upphandlad gällande antal fordon och fordonskilometer med vissa 

frivolymer. Dock är avtalet överprövat och trafikstarten har därmed blivit framskjuten från sommaren 

2021. Däremot är det inte upphandlat hur linjerna ska gå med tillhörande infrastruktur.   

Ett sista syfte är att genom föreslagen arbetsform öka transparensen i Östgötatrafikens arbetssätt och 

samtidigt ge ökad styrka för intern och extern samverkan. Inte minst gällande kommunal fysisk 

planering samt statliga infrastrukturinvesteringar. 

Mål 
Målet med utredningen är att ta fram ett förslag på en trafiklösning som stämmer överens med och bidrar 

till att målen som fastställts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet uppfylls. Det strategiska målet 

för den allmänna kollektivtrafiken i Östergötland är satta till år 2030 och lyder: 

”Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa. För medborgaren, samhället och miljön.” 

Denna utredning fokuserar främst på följande trafikrelaterade mål:  

 Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ska uppgå till minst 32 procent.  

 Nöjd Kund Index (NKI) ska uppgå till minst 78 procent. 

 Samtliga (100 procent) av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter i stomtrafiken och 

hållplatser med fler än 20 påstigningar per dygn ska tillgänglighetsanpassas för personer med 

funktionsnedsättning. 

 Minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till effektiv kollektivtrafik.  
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 Minst 70 procent av de större orterna ska ha tillgång till stomtrafik och med en restidskvot på 

högst 1,4 för resor till Norrköping eller Linköping. 

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv behöver den vara snabb och köras med hög turtäthet. 

Kunderna ska uppfatta kollektivtrafiken som enkel, tydlig och pålitlig. Det är också viktigt att 

kollektivtrafiken i sig är ett miljömässigt bra sätt att resa genom låg klimatpåverkan. 

Delmål per område 

Utredningen är indelad i två stråk och sex delstråk med tillhörande delmål. Gemensamt mål för samtliga 

delområden är att föreslå en förbättrad och mer målstyrd trafiklösning. Utöver det finns mer specifika 

mål som berör varje enskilt delområde.  

Finspång – Norrköping  

Utmärkande för stråket är att pendlingen är starkt åt båda hållen. Öka enkelheten för resenärer genom 

färre linjer, linjevarianter och taktfasta tidtabeller med hög turturtäthet som i sin tur genererar en 

attraktiv möjlighet till arbetspendling. Busstidtabellen anpassas efter Östgötapendelns tidtabell.  

Svärtinge – Norrköping  

Stor arbetspendling sker från Svärtinge till Norrköping. Målet är att skapa en god möjlighet till 

arbetspendling, där busstidtabellen anpassas efter Östgötapendelns tidtabell. Turutbudet för Svärtinge 

ska motsvara turutbudet på jämförbara orter i Östergötland med taktfasta tidtabeller med hög 

turturtäthet, korta restider och långa öppettider. Målet är också att ta fram en attraktiv lösning för hur 

bussarna ska gå i Svärtinge. 

Finspång – Svärtinge  

Målet är att skapa en taktfast tidtabell med tillräckligt högt turutbud för att skapa goda förutsättningar 

för arbetspendling.  

Valdemarsvik – Norrköping  

Målet är att skapa goda förutsättningar för Valdemarsviksborna att arbets- och skolpendla främst till 

Norrköping och regionen men även till Söderköping. Målet är att skapa en taktfast tidtabell med 

tillräckligt högt turutbud för att skapa goda möjligheter till pendling. Busstidtabellen anpassas efter 

Östgötapendelns tidtabell. 

Valdemarsvik – Söderköping   

Målet är att tillgodose arbets- och skolpendling från Gusum och Ringarum till både Valdemarsvik och 

Söderköping.  

Söderköping – Norrköping  

Här sker stor arbetspendling från båda håll men främst från Söderköping till Norrköping. Målet är att 

skapa en taktfast tidtabell med långa öppettider som skapar en attraktiv möjlighet till arbetspendling 

samt vara anpassad till stadstrafiken i Norrköping. Turutbudet för Söderköping ska motsvara turutbudet 

på jämförbara orter i Östergötland med taktfasta tidtabeller med hög turturtäthet, korta restider och långa 

öppettider. 

Effektmål  

Effektmålen ser olika ut beroende på stråk. Nedan presenteras effektmålen för de båda stråken i 

utredningen.  

Effektmålen för stråk Finspång – Norrköping är följande:  

 Antalet påstigande ska öka från dagens läge till år 2025.  

 Resandet med kollektivtrafik vuxenbiljett/periodbiljett skall öka från dagens läge till 2025. 

 Kostnadstäckningsgraden för stråket ska öka från dagens läge till år 2025.  

 100 procent av hållplatserna längs stomlinjer eller hållplatser med minst 20 påstigande/vardag 

i stråket ska vara tillgänglighetsanpassade år 2030.  
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 Restidskvoten för kollektivtrafiken i jämförelse med bil ska vara högst 1,4 för den snabbaste 

linjen i stråket från 2022 mellan Finspång och Norrköping.   

 Punktligheten till tätorternas centrum ska öka från dagens läge till år 2025. 

Effektmålen för stråk Valdemarsvik – Söderköping – Norrköping är följande: 

 Antalet påstigande ska öka från dagens läge till år 2025. 

 Resandet med kollektivtrafik vuxenbiljett/periodbiljett skall öka från dagens läge till 2025  

 Kostnadstäckningsgraden för stråket ska öka från dagens läge till år 2025.  

 100 procent av hållplatserna längs stomlinjer eller hållplatser med minst 20 påstigande/vardag 

i stråket ska vara tillgänglighetsanpassade år 2030.  

 Restiden ska vara under 60 minuter mellan Norrköpings resecentrum och Valdemarsviks 

station. 

 Restidskvoten för kollektivtrafiken i jämförelse med bil ska vara högst 1,4 för den snabbaste 

linjen i stråket från 2022 mellan tätorternas centrum Söderköping och Valdemarsvik till 

Norrköping  

 Punktligheten till tätorternas centrum ska öka från dagens läge till år 2025. 

Arbetsprocess och ingående premisser 
Denna utredning gäller endast trafiken i stråket Norrköping – Finspång samt stråk Valdemarsvik – 

Söderköping – Norrköping. Övrig trafik inkluderas inte i utredningen under förutsättningen att den inte 

påverkas.  

Avgränsningar  

I uppdraget ingår följande linjer:   

Finspång – Norrköping  

 40 

 41 

 42 

 410 

 412 

Valdemarsvik – Söderköping – Norrköping  

 46 

 45 

 450 

 459 

Berörda orter i utredningen är inringade i Figur 2, de orter som ingår i samma delområde är markerad 

med en gemensam färg.  
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Figur 2 Orter som berörs av utredningen 

Samverkan 

Utredningen bedrivs under andra halvåret av 2020. Dialogmöten sker med de berörda kommunerna, 

Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik samt näringsliv. Medborgardialog hålls om 

behov uppstår.  

 

Ekonomiska ramar 

Den allmänna kollektivtrafiken i Östergötland finansieras med biljettintäkter samt skattemedel. Målet 

är att 50 procent av intäkterna ska komma från biljettintäkter. 2019 stod biljettintäkterna för 45 procent 

av den totala finansieringen men kommer vara desto lägre under 2020 på grund av Covid-19.  

Detta innebär att det är viktigt att Östgötatrafiken satsar de resurser som finns tillgängliga i attraktiv 

trafik som ökar resandet och därmed intäkterna. Ökade intäkter leder till utökning av trafiken som i sin 

tur genererar ökat resande och ökade intäkter.  
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Förändrade förutsättningar p.g.a. Covid-19  

I och med att tidigare förväntade biljettintäkter blir lägre på grund av Covid-19 utvecklas trafiken utifrån 

den rådande situationen. När resandeutvecklingen är tillbaka på samma nivåer som innan epidemin bröt 

ut ser vi ett behov under avtalsperioden av ytterligare förstärkning i stråken. Det vill säga att trafiken i 

stråken kommer behöva utvecklas i en mer försiktig takt än önskat. Istället för en stor utökning redan 

2022 kommer den stegvis införas under avtalsperioden allt eftersom förutsättningarna och resandet 

förbättras. En utökning mot dagens trafik (hösten 2022) planeras dock fortfarande. Det kommer alltså 

ske förbättringar i form av högre turutbud och kortare körtider i de båda stråken för att på så vis öka 

attraktiviteten och resandet från idag.   

Stomtrafik  

De stomlinjer som ingår i utredningen är linje 40, 45 och 46 och de har ett särskilt viktigt uppdrag i det 

totala trafiksystemet. Stomlinjerna har prioritet inom Östgötatrafikens linjesystem och andra linjer ska 

anpassas mot dem. De ska vara tydliga och genomtänkta så att de kan ingå som planeringsförutsättningar 

i den nationella, regionala och kommunala samhällsplaneringen.  

 

Stomlinjer finns på olika platser och kontexter i regionen och i två tydliga geografiska dimensioner: 

inom tätbebyggda områden eller i regionala stråk. Stomlinjen ska vara sin bästa linje i sitt område och 

det ska inte finnas mer än en stomlinje per stråk eftersom de inte ska konkurrera med varandra. Det kan 

däremot finnas mer än en stomlinje från en stadsdel eller tätort, som sammanstrålar i delsträckor, men 

inte längs hela stråket.  

 

Stomlinjerna kännetecknas av busstrafik med mottot ”tänk tåg, kör buss”. Likaså att trafiken angör 

”stationer inte endast hållplatser” gäller, där kunder kan tänka sig ta sig längre till en glesare hållplatsbild 

eftersom trafiken håller hög kvalitet. Stomlinjerna ska angöra attraktiva bytespunkter och hållplatser 

som är tillgänglighetsanpassade.  

 

Intention är att utveckla stomlinjerna så de kännetecknas av hög kvalitet utifrån nedanstående ej 

rangordnade kriterier, med hänsyn till var det är relevant och optimalt för måluppfyllelse och trafikering. 

 Minst 30-minuterstrafik i högtrafik 

 Öppettider över hela dygnet, veckan och året 

 Taktfasthet i tidtabellen 

 Hög komfort i fordonen 

 Hög kapacitet (resenärer per timme) 

 Stabilitet i sin utformning över tid 

 Färre men bättre hållplatser 

 Korta restider och uppnå låga restidskvoter 

 Infrastruktur som håller hög framkomlighet 

 Utvecklingspotential (fler kunder, kortare restider, med mera) 

 Enkel, enhetlig och tydlig trafikering 

 Hög punktlighet och regularitet 

 Prestera långt över de satta basnivåerna i riktlinjerna ”Process för kontinuerlig effektivisering av 

den avtalade kollektivtrafiken”  

 

Utbudsnivåer 

Det faktiska utbudet det vill säga hur ofta linjen körs styrs främst av resandeunderlaget utmed respektive 

linje. Trafiken delas in i hög-, mellan- samt lågtrafik. Generellt gäller tidsintervallerna i  Tabell 1. 

Tabell 1 Utbudsnivåer 

Utbudsnivå  Vardag  Lördag  Söndag  

Högtrafik 06:00-09:00 samt 14:00-18:30 Ingen högtrafik  Ingen högtrafik  

Mellantrafik 09:00-14:00 samt 18:30-21:30 09:00-20:00 10:00-19:00 

Lågtrafik Övrig tid utom nattrafik Övrig tid utom nattrafik  Övrig tid utom nattrafik  

Nattrafik  Natt mot lördag 00:30-04:00 Natt mot söndag 00:30-04:00 Vissa dagar 00:30-04:00 
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Statistik  

Trafikbeskrivningen innehåller en beskrivning av nuläget som grundar sig på en stor mängd 

resandestatistik och trafikekonomi. Till huvudrapporten finns ett dokument med tillhörande bilaga som 

innehåller statistiskt underlag, infrastrukturåtgärder och marknadsbeskrivning samt marknadsanalys.   

Befolkning 

För att kartlägga var befolkningen är bosatt används statistik från SCB. Data är hämtad från år 2018.  

Resultatet från befolkningsanalysen visas i kartbilder där färgen på rutan indikerar ett högt eller lågt 

antal boende. I kartan visas en skala av röda rutor, starkt röda rutor har högt befolkningsantal medan 

vita rutor har ett lågt befolkningsantal, rutorna visar hur många som bor inom en 100 x 100 meters ruta. 

I Figur 3 visas en skala för befolkningstäthet.   

 

Figur 3 skala för befolkningstäthet 

Pendlingsanalys 

I denna analys används pendlingsstatistik från SCB för att visa på de resandemönster som finns inom 

stråket. Statistiken är baserad på arbetspendling vilket innebär att resor som görs av barn, studenter och 

vuxna utan arbete inte visas i statistiken. Statistiken är från år 2018 och redovisas i tabellform. 

Resultatet från pendlingsanalysen visas i intensitetskartor under kapitlet trafikanalys.   

Påstigandestatistiken som presenteras i rapporten är hämtad från resande under en femveckorsperiod i 

januari och februari 2018. Referensveckorna som används är vecka 3, 4, 5, 6 och 7. Under dessa veckor 

förekommer inga helgdagar eller lovdagar vilket betyder att trafikering sker enligt ordinarie tidtabell. I 

rapporten redovisas inte statistik på hållplatsnivå för respektive linje utan det finns i tillhörande bilaga. 

I resandestatistiken ingår alla typer av viseringarna av Östgötatrafikens produkter.  

Upptagningsområde  

Vid analys av upptagningsområde har två olika avstånd använts. För expresslinjer har 1000 meter 

(fågelvägen) divideras med 1,3 för att få fram ett beräknat gångavstånd på 769 meter. För den övriga 

landsbygdstrafiken har 700 meter (fågelvägen) använts vilket innebär ett beräknat avstånd på 538 

meter, se Tabell 2.  

Tabell 2 Avstånd till analys av upptagningsområde. 

 Avstånd (m) 

Fågelvägen (express) 1 000  

Fågelvägen (landsbygd) 700 

Faktor  1,3 

Beräknat avstånd (express) 769 

Beräknat avstånd (landsbygd) 538 

Infrastruktur  

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet är målet att alla hållplatser med fler än 20 påstigningar 

samt alla hållplatser i stomlinjenätet ska vara tillgänglighetsanpassade. Med tillgänglighetsanpassning 

menas att kantstenen ska vara 17 centimeter hög, att det ska finnas taktila ledstråk samt 

kontrastmarkering på väntytan.   
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I det här analyserade området ingår tre stomlinjer där målet är att samtliga hållplatser uppfyller fullgod 

standard. Hållplatserna längs med de övriga linjerna som ingår i stråket har inte lika höga krav men är 

ändå i vissa fall olämpliga att ha kvar med hänsyn till trafiksäkerheten eller på grund av lågt nyttjande.  

I tillhörande bilaga beskrivs hållplatserna utifrån de som ska fortsatt trafikeras, de som föreslås 

utvecklas/åtgärdas samt de som föreslås sluta trafikeras/avvecklas. I vissa fall kan hållplatser som läggs 

ner innehålla sådan infrastruktur som berörd kommun anser ska vara kvar för annan trafik. Det är därför 

viktigt att Östgötatrafiken och kommunerna har en dialog i alla förändringar som genomförs för att 

säkerställa god prioritering av åtgärder.  

Hållplatser som föreslås utgå prövas först mot nyttjandegraden. Hållplatser med låg trafiksäkerhet men 

med regelbundet nyttjande förslås åtgärd före nedläggning, hållplatser med låg trafiksäkerhet och lågt 

nyttjande föreslås läggas ner.  

Påverkande dokument 
Vid planering av kollektivtrafiken i Östergötland finns styrande riktlinjer och dokument som ska ligga 

till grund för trafiken. Region Östergötland har tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram vilket 

är det huvudsakliga styrdokumentet. Utöver det finns även andra regionala dokument att ta hänsyn till 

och dessa är bland annat tågstrategin, utvecklingsprogram, affärsplanen, länstransportplanen för 

regional planering. Respektive kommun har dokument som påverkar utredningen och dessa presenteras 

nedan.  

Norrköping 

Norrköpings kommun har tre översiktsplaner, en för staden, en för landsbygden och en gemensam 

översiktsplan tillsammans med Linköpings kommun. Ett annat viktigt dokument att ta hänsyn till är 

FRiN där bland annat kollektivtrafiken lyfts.    

I översiktsplanen för staden finns en prioriteringsordning för de olika trafikslagen. Gång och cykel 

prioriteras högst och därefter kommer kollektivtrafiken. Biltrafiken har lägst prioritering vid konkurrens 

om utrymme. Undantag från dessa prioriteringar görs längs med kollektivtrafikens stomlinjer, då buss 

och spårvagnar prioriteras först. I Figur 4 visas en kartbild från Norrköpings översiktsplan för staden, 

där blå linjer illustrerar stomlinjer i kollektivtrafiken.   

 

Figur 4 Blå linjer illustrerar stomlinjenät i Norrköping (ÖP för staden Norrköpings kommun)  

Kopplat till den fysiska planeringen i Norrköpings kommun pågår arbete med detaljplaner och 

exploateringsprojekt. De planer och projekt som pågår just nu kommer att ha inverkan på 

kollektivtrafiken i Norrköping, se exploateringsplaner i Figur 5. Ett exempel på detta är utbyggnaden av 

bostäder av Svärtinge skogsbacke i Norrköpings västra delar, hänvisar till planprogram Östra Eneby 
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1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs. Beroende på hur infrastrukturen i området byggs 

finns det olika trafikeringsmöjligheter för kollektivtrafiken.  

Ett annat planprogram som har inverkan på trafiken är Norra Himmelstalund som omfattar cirka 3 000 

bostäder, hänvisar till planprogram Norra Himmelstalund med närområde inom Himmelstalund i 

Norrköping. Längs med Fiskebyvägen är det främst verksamheter som placeras och längs med 

Finspångsvägen är det främst bostäder, handel samt idrottsanläggningar. I anslutning till området 

planeras för trafikplats Bråvalla som också kan ha en inverkan på kollektivtrafiken.  

Norrköpings kommun har satsat stora investeringar på Stockholmsvägen i anslutning till 

Ingelstaområdet, där det byggs kollektivtrafikkörfält samt en ny regional bytespunkt Marieborg, vilket 

planeras vara klart i december 2020 och är mycket positivt för kollektivtrafikutvecklingen. I kommunens 

planer ingår även kollektivtrafikkörfält på Söderköpingsvägen på sträckan mellan Gustaf Adolfsplan 

och trafikplats Ljura, hänvisar till Slutrapport aktivitet 1 – stadens infartsleder.   

 

Figur 5 Planprogram Norrköping (ÖP Norrköping 2017) 

Söderköping 

Söderköpings kommun har en översiktsplan från 2015 med målår 2030. I denna framgår att det är viktigt 

med kollektivtrafik i riktning mot Norrköping då många av Söderköpings invånare arbetspendlar till 

grannkommunen. Söderköpings kommun har även tagit fram en fördjupad översiktsplan för Staden 

vilket innehåller en schematisk karta över trafiken i Söderköpings stad, se Figur 6.  
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Figur 6 Kartbild från FÖP, Söderköpings stad. 

I kartbilden pekas befintlig E22 ut som huvudstråk för kollektivtrafiken tillsammans med Östra 

Rydsvägen. 

I Söderköping pågår ett antal projekt varav det största projektet är förbifart Söderköping med tillhörande 

hållplats i höjd med Östra Rydsvägen med byggstart år 2024 och som beräknas vara klar år 2027. Det 

planeras byggas cirka 800–900 nya bostäder samt förskola och vårdboende vid Albogadalen som ligger 

i närheten av Kullborg i anslutning till Albogaleden och Infart västra. Hänvisar till planprogram för 

Albogadalen samt se område 1 i Figur 7.  
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Figur 7 Exploateringsplaner i Söderköping (ÖP Söderköping 2015–2030) 

Valdemarsvik 

Valdemarsviks kommun har en Översiktsplan som antogs i mars 2018. Tidshorisonten för planen är 

tjugo till tjugofem år vilket blir ungefär 2040. Den regionala utvecklingsstrategin, som är framtagen av 

Region Östergötland har använts som vägledning vid framtagandet av översiktsplanen.  

I planen framgår att ”kommunens infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik och IT-infrastruktur ska 

stärkas så att distansarbete och boende blir möjligt även utanför tätorterna”.  

För kollektivtrafikens del lyfts behovet av nya bytespunkt i höjd med Ringarum med anledning av att 

förkorta restiden för kollektivtrafiken med byggstart år 2024.  

Finspång 

Finspångs har en översiktsplan med målbild år 2035. Denna plan är ännu inte antagen men planeras 

antas under år 2020.  

I översiktsplanen finns en tydlig vision av förtätning och ökad befolkning inom kommunen. Bland annat 

finns förslag på byggnation av bostadsområden i höjd med Vistinge och Kolstad som ligger på sträckan 

mellan Norrköping och Finspång, se Figur 8. Hänvisar till Samrådshandling Planprogram för Vistinge 

by, (Vistinge 6:4 m.fl.). I planprogrammet ingår cirka 350 nya bostäder i anslutning till Vistinge by.  

 

Figur 8 Utbyggnadsplaner ur Översiktsplanen för 2020, Finspångs kommun. 
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I den nya översiktsplanen finns en tydlig prioriteringsordning mellan de olika trafikslagen som ska följas 

vid samhällsutveckling, se Figur 9.  

 

Figur 9 Prioriteringsordning för de olika trafikslagen från Översiktsplanen för 2020, Finspångs kommun. 

I planen framgår även att kollektivtrafikens stomlinjer ska prioriteras framför bil-, cykel- och gångtrafik 

för att upprätthålla snabbhet in och ut från Finspång.   

Idag går väg 51 rakt genom centrala Finspång. Det planeras för att byggas en förbifart förbi Finspång 

för att minska den genomfartstrafik som i dag går genom centrum med trafikstart 2024. Till följd av det 

kommer en ombyggnation av Bergslagsvägen i Finspång ske. Finspångs kommun har flera 

exploateringsplaner på gång, se Figur 10.  

 

Figur 10 Exploateringsplaner i Finspång (ÖP Finspång 2020)  
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Nulägesbeskrivning  
Om utredningsområdet 

Det här avsnittet innehåller en sammanfattning av nuläget av hela utredningsområdet som inkluderar 

resandestatistik, trafikekonomi och antalet för respektive stråk. Detaljerad information gällande 

respektive linjer går att hitta i tillhörande bilaga.  

Resandestatistik  

Linje 40 och 459 är de linjer som har haft högst antal påstigningar under år 2015, 2016, 2017 och 2018, 

där majoriteten av resorna sker mellan Norrköping – Finspång respektive Norrköping – Söderköping. 

Linjen med minst antal resande är linje 42. I Diagram  1 visas antalet påstigningar per linje och år. 

Antalet påstigningar per linje har varierat något under de fyra åren.    

 

Diagram  1 Resandestatistik för respektive linje och stråk. 

Trafikekonomi  

I Tabell 3 redovisas kostnadstäckningsgraden för respektive linje och stråk under en fyra-årsperiod. 

Kostnadstäckningsgrad tas fram genom att beräkna kvoten av linjens totala intäkter och kostnader. 

Samtliga linjer har en relativt hög kostandstäckningsgrad.   

 
Tabell 3 Kostnadstäckningsgrad för respektive linje. 

Område och linje  2016 2017 2018 2019 

Finspång – Norrköping      

40 87 % 91 % 90 % 98 % 

41 79 % 78 % 63 % 58 % 

42 45 % 47 % 46 % 43 % 

410 51 % 50 % 48 % 53 % 

Svärtinge – Norrköping      

412 28 % 32 % 32 % 35 % 

Söderköping – Norrköping      

45 61 % 52 % 51 % 54 % 

450 46 % 46 % 41 % 42 % 

Valdemarsvik – Söderköping – Norrköping      

46 51 % 54 % 54 % 53 % 

459 70 % 65 % 63 % 67 % 
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Stråket Norrköping – Finspång 

För att föreslå en trafiklösning i stråket mellan Norrköping och Finspång är det av vikt att titta på 

befolkningen och dess resandemönster. Befolkningen i stråket är centrerad till huvudorterna samt 

tätorten Svärtinge. Arbetspendling sker mellan samtliga tätorter inom stråket medan gymnasiependling 

sker till Norrköping och till Finspång. I Figur 11 visas befolkningstätheten i stråket.  

Befolkning 

Befolkningen är störst i de centrala delarna av städerna. Det finns även vissa områden med ett högt 

befolkningsantal utanför centrum i både Norrköping och Finspång.  I Tabell 4 nedan presenteras 

folkmängden för Norrköpings- och Finspångs kommun. I Tabell 5 presenteras folkmängden för 

tätorterna inom stråket.  

Tabell 4 Folkmängd i respektive kommun 2018. 

Kommun  Folkmängd 2018 

Norrköpings kommun                      141 990     

Finspångs kommun                         21 770     

 
Tabell 5 Folkmängd i respektive tätort. 

Tätort   Folkmängd 2018  

Norrköping                         97 750     

Svärtinge                           3 580     

Finspång                         13 370     

 

Norrköping 

Norrköping är en av två stora kommuner i Östergötland. I Norrköpings tätort bor cirka 97 000 personer. 

Lägger man till tätorterna Lindö och Åby uppgår befolkningen till cirka 110 000 personer. Hela 

kommunen har cirka 140 000 invånare. En stor del av Norrköpings befolkning är bosatt i de centrala 

Figur 11 Befolkningstäthet inom stråket 
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delarna. Även stadsdelarna Hageby, Eneby och Klockaretorpet utmärker sig på grund av hög 

befolkningstäthet. I Figur 12 visas en kartbild över befolkningstätheten i Norrköping.  

 

Figur 12. Befolkningstäthet i Norrköpings tätort med omnejd. 

Finspång 

Finspångs kommun har cirka 22 000 invånare varav 13 000 personer i tätorten. Befolkningen är spridd 

men i områdena Svälthagen, Östermalm och Dunderbacken bor något fler vilket illustreras av de röda 

rutorna i Figur 13. Även centrala Finspång har något högre befolkningstäthet än övriga delar av tätorten. 

 

Figur 13. Befolkningstäthet i Finspång. 

Svärtinge 

Svärtinge är en tätort inom Norrköpings kommun som ligger längs med sjön Glan, cirka 12 km från 

Norrköpings centrum och 18 km från Finspångs centrum. I Svärtinge bor det cirka 3 600 invånare och 

området består till stor del av enfamiljshus vilket gör att befolkningen är utspridd. Det är något högre 
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befolkningstäthet i de sydöstra delarna där centrum är lokaliserat. Det finns en grundskola i området 

med 325 elever i årskurs 1–6. I Figur 14 visas en kartbild över befolkningstätheten i Svärtinge.  

 

Figur 14. Befolkningstäthet i Svärtinge. 

I Svärtinge pågår just nu byggnation av ett nytt bostadsområde, Svärtinge skogsbacke, i den västra 

kanten av Svärtinge, se Figur 14. I området kommer det att finnas cirka 500 bostäder samt skola och 

förskola med plats för cirka 120 elever.  

Pendling 

För att säkerställa ett gott utbud för kollektivtrafiken är efterfrågan en viktig faktor. Med hjälp av 

pendlingsstatistik för både arbets- och gymnasiependling kan resandemönstret inom stråket analyseras.  

I Figur 15 visas en kartbild över arbetsplatser med fler än 50 anställda i stråket.  

 

Figur 15 Arbetsplatser med fler än 50 anställda. 

Arbetspendling 

I stråket mellan Norrköping och Finspång är arbetspendlingen intressant i båda riktningarna. Det är även 

av intresse att titta på in- och utpendling till och från Svärtinge. Den största arbetspendlingen i stråket 
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sker från Svärtinge till Norrköping medan lägst arbetspendling sker från Finspång till Svärtinge. I Tabell 

6 och Tabell 7 sammanfattas pendlingen mellan respektive ort.   

Tabell 6 Pendlingsstatistik från och till respektive ort. 

Arbetspendling  Totalt antal pendlare Till Norrköping  Till Finspång  Till Svärtinge  

Från Norrköping  11 960 
 

                       1 140                 150     

Från Finspång  1 940                     1 000     
 

              15     

Från Svärtinge  1 890                     1 190                               250     
 

 

Tabell 7 Pendlingsstatistik i procent. 

Arbetspendling  Totalt antal pendlare Till Norrköping  Till Finspång  Till Svärtinge  

Från Norrköping  11 960 
 

                         9 %                1 % 

Från Finspång  1 940                         52 % 
 

                  1 % 

Från Svärtinge  1 890 63% 13%  

 

Gymnasiependling 

Både Finspång och Norrköping har gymnasieskolor. I Finspång finns två skolor medan det i Norrköping 

finns ett tiotal. Svärtinge har ingen gymnasieskola utan samtliga elever pendlar ut från tätorten för 

studier. I Figur 16 är gymnasieskolorna i Finspång samt Norrköping markerade.  

 
Figur 16. Kartbild över gymnasieskolor i Norrköping och Finspång. 

I Tabell 8 presenteras antalet utpendlande gymnasieelever för respektive ort i stråket. Det högsta antalet 

gymnasiependlare reser från Norrköping till Finspång. Lägst antal gymnasiependlare reser från 

Svärtinge till Finspång. 

 
Tabell 8 Gymnasiependling inom stråket. 

Gymnasiependling  Till Norrköping Till Finspång  

Från Norrköping - 360 

Från Finspång  210 - 

Från Svärtinge  120 50 
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Stråket Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik  
För att fastställa en trafikering i stråket mellan Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik är det av 

vikt att titta på befolkningen och dess resandemönster. Befolkningen i stråket är centrerad till 

huvudorterna samt tätorterna Ringarum och Gusum, se Figur 17. Arbetspendling sker främst till 

Norrköping men även till Söderköping. Gymnasiependling sker från de mindre orterna till Söderköping 

och Norrköping.  

 

Figur 17 Befolkningstäthet i stråket. 

Befolkning 

Norrköping har högst antal invånare inom stråket medan Ringarum har lägst antal invånare. I 

Norrköping är befolkningstätheten hög i de centrala delarna och ytterområden som Klockaretorpet samt 

Hageby. De andra orterna inom stråket har en mer utspridd befolkning.  

I Tabell 9 nedan presenteras folkmängden för Norrköpings-, Söderköpings- och Valdemarsviks 

kommun. I Tabell 10 presenteras folkmängden för tätorterna inom stråket.  

 
Tabell 9 Befolkningsmängd per kommun 2018. 

Kommun  Befolkningsmängd 2018 

Norrköping 141 680 

Söderköping 14 620 

Valdemarsvik  7 960 

 

Tabell 10 Befolkningsmängd per tätort under 2018. 

Tätort  Befolkningsmängd 2018 

Norrköping 96 770 

Söderköping 7 610 

Ringarum  630 

Gusum  1 190 

Valdemarsvik  2 820 
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Norrköping 

Hänvisar till Figur 12 med tillhörande text.  

Söderköping 

Söderköping är en mindre kommun i Östergötland med cirka 14 600 invånare. Ungefär hälften av 

kommunens invånare bor inom Söderköpings tätort. I Figur 18 visas befolkningstätheten i Söderköping.   

 

Figur 18 Befolkningstäthet i Söderköpingstätort med omnejd. 

Valdemarsvik 

Valdemarsviks kommun är en av de mindre kommunerna i Östergötland. Det bor cirka 8 000 personer 

inom Valdemarsviks kommun medan Valdemarsviks tätort har cirka 2 800 invånare. I Figur 19 visas 

befolkningstätheten i Valdemarsvik.  

 

Figur 19 Befolkningstäthet i Valdemarsvikstätort med omnejd. 
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Pendling 

För att säkerställa ett gott utbud för kollektivtrafiken är efterfrågan en viktig faktor. Med hjälp av 

pendlingsstatistik för både arbets- och gymnasiependling kan resandemönstret inom stråket analyseras.  

I Figur 20 nedan visas arbetsplatser med fler än 50 anställda inom stråket.  

 

Figur 20 Arbetsplatser med fler än 50 anställda. 

Arbetspendling 

I stråket Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik är arbetspendlingen intressant i riktning mot 

Söderköping och Norrköping. I Tabell 11 och Figur 12 sammanfattas arbetspendlingen mellan 

respektive ort.   

Tabell 11 Pendlingsstatistik från respektive ort.  

Ort Total 

utpendling 

Till 

Norrköping 

Till 

Söderköping 

Till 

Valdemarsvik 

Till Gusum Till Ringarum Totalt från 

Från Norrköping 11 960 - 715 120 5 45 11 960 

Från Söderköping 2 210 1 480 - 55 5 10 1 550 

Från Valdemarsvik  620 200 70 - 30 35 335 

Från Gusum  410 140 45 80 - 25 290 

Från Ringarum  260 120 30 30 10 - 190 

Totalt till  - 1 940 860 285 50 115 - 

 

Tabell 12 Procentuell fördelning av pendlingsstatistiken.   

Ort Total 
utpendling 

Till 
Norrköping 

Till 
Söderköping 

Till 
Valdemarsvik 

Till Gusum Till 
Ringarum 

Till Övriga 
orter 

Från Norrköping 11 960   6 % 1 % 0 % 0 % 93% 

Från Söderköping 2210 67 %   2 % 0 % 0 % 31% 

Från Valdemarsvik  620 32 % 11 %   5 % 18 % 34% 

Från Gusum  410 34 % 11 % 19 %   6 % 30% 

Från Ringarum  260 46 % 25 % 11 % 4 %   14% 

 

Den största pendlingsströmmen är från Söderköping till Norrköping. Arbetspendlingen till Gusum och 

Ringarum är låg.  I Ringarum finns ett trafikföretag och har huvudkontor i Ringarum, men en stor del 

av förarna arbetar i Norrköping vilket gör att de kommer med som pendlare från Norrköping till 
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Ringarum i statistiken. Gusums största arbetsgivare ligger strax utanför tätorten, Nordic Brass vilket gör 

att pendlingen dit inte kommer med när analys görs på tätorten.  

Gymnasiependling 

I Norrköping finns ett tiotal skolor medan det i Söderköping finns en skola. Valdemarsvik saknar 

gymnasieskola, eleverna får istället pendla till närliggande kommuner.  I Figur 21 är gymnasieskolorna 

i Norrköping och Söderköping markerade.  

 

Figur 21 Kartbild över gymnasieskolor i Norrköping och Söderköping  

I Tabell 13 presenteras antalet utpendlande gymnasieelever för respektive ort. Det högsta antalet 

pendlare reser från Söderköping till Norrköping.  

Tabell 13 Gymnasiependling inom stråket. 

Gymnasiependling Från Norrköping Från Söderköping Från Valdemarsvik Från Gusum Från Ringarum 

Till Norrköping - 330 110 40 30 

Till Söderköping 70 - 60 30 10 
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Trafikbeskrivning 
Avsnittet beskriver en övergripande bild av respektive stråk med tillhörande linjer. För mer detaljer 

gällande linjedragning, utbud samt resandestatistik för respektive linje i de båda stråken hänvisas till 

bilagan.  

Resandestatistik och resandekategori  

En viktig faktor i beskrivningen av nuläget är hur dagens kunder reser inom stråket. I detta avsnitt 

presenteras påstigandestatistik för linjer som ingår i utredningen. Tillsammans med 

påstigandestatistiken redovisas även fördelningen per resandekategori. Resandekategorierna visar 

vilken typ av resenär som reser med kollektivtrafiken. Östgötatrafiken använder följande 

resandekategorier: 

 Vuxen: 26 – 65 år  

 Ungdom: 7 – 26 år 

 Studerande: Kräver Mecenatkort, finns endast på 30-dagarbiljetter 

 Senior: 65 år och äldre 

 Skolelev: För barn i grundskola och gymnasium som har rätt till fri skolskjuts.  

 Tillsammans: Vid resa med två personer eller fler utgår en rabatt på 20 procent av grundpriset 

på enkel- och 24-timmarsbiljett för vuxen, ungdom, studerande och senior. 

 Övrigt: Innefattar övrigt resande, exempelvis klassbiljett.  

Stråk Norrköping – Finspång  
I stråket Norrköping – Finspång körs i nuläget fem linjer. Tre av linjerna är expresslinjer medan två är 

landsbygdslinjer. Linje 40, 41 och 42 är expresslinjer, varav linje 40 tillhör stomlinjenätet. De trafikerar 

få hållplatser och kör på Riksväg 51. Linje 410 och 412 är landsbygdslinjer som gör vissa avsteg från 

huvudvägen. Landsbygdslinjerna trafikerar samtliga hållplatser på sträckan. Det som är unikt för stråket 

är att pendlingen är stark i båda riktningar. I Figur 22 visas samtliga linjer i stråket.  

 

Figur 22. Karta med linjedragningar inom stråket. 
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Som visas i Figur 22 har linjerna något skilda linjedragningar. Expresslinjerna utgår från Östra station, 

Söder Tull eller Norrköpings resecentrum med sluthållplats Mellangrind. Linje 410 och 412 har samma 

linjesträckning i Norrköping men skiljer sig åt i Svärtinge. Linje 410 passerar Svärtinge på södra sidan 

medan linje 412 kör in i området. I punktlistan nedan listas linjerna.  

 Linje 40, Söder Tull – Norrköpings resecentrum – Ingelsta – Vistinge – Finspångs station – 

Mellangrind  

 Linje 41, Söder Tull – Norrköpings resecentrum – Finspångs station – Mellangrind 

 Linje 42, Östra station – Söder Tull – Finspångs station – Mellangrind 

 Linje 410, Norrköpings resecentrum – Eneby – Svärtinge – Finspångs station – Mellangrind 

 Linje 412, Norrköpings resecentrum – Eneby – Svärtinge - Rosendalstorget 

Det nuvarande linjenätet har ett upptagningsområde som täcker cirka 60 procent av befolkningen i 

Norrköping, Finspång och Svärtinge samt övriga delar inom stråket. Upptagningsområdet är mindre i 

Norrköping medan det är högt i både Svärtinge och Finspång. Syftet med trafiken inom Norrköping är 

att transportera människor från de större målpunkterna till Finspång och Svärtinge. I Norrköping finns 

annan kollektivtrafik med större upptagningsområde, som tar kommuninvånarna från hemmet till dessa 

målpunkter. I Tabell 14 visas antalet invånare per område samt antalet personer inom 

upptagningsområdet.   

 
Tabell 14 Beskrivning av upptagningsområde i nuläget. 

Upptagningsområde  Antal inom upptagningsområdet  Befolkning  Procentuell fördelning  

Norrköping  54 190        97 750     55 % 

Svärtinge  3 200 3 580 89 % 

Finspång  11 600 13 370 87 % 

Totalt  69 380      114 700     60 % 

 

Resandestatistik och resandekategori  

I stråket Norrköping – Finspång utgör kategorierna Skolelev och Vuxen två tredjedelar av resandet. Den 

sista tredjedelen utgörs av resandekategorierna Senior, Studerande och Ungdom. I Diagram  2 

presenteras fördelningen grafiskt.  

  

Diagram  2 Fördelning av resande inom stråket per resandekategori. 

Resandet inom stråket har en bra utveckling och under 2018 ökade antalet resenärer något. I Diagram  

3 presenteras resandet för linjerna under 2016, 2017 och 2018.  
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Diagram  3 Påstigandestatistik genom åren. 

Resandet på de fem linjerna är fördelat enligt  Diagram  4. Linje 40 och 410 har högst antal påstigningar 

vilket beror på att dessa linjer är stråkets huvudlinjer medan linje 41 och 42 körs som kompletterande 

linjer med fåtal turer. Linje 412 körs endast delar av sträckan och med ett fåtal turer vilket genererar ett 

lågt antal påstigande. 

 

Diagram  4 Procentuell fördelning av påstigande under 2018. 

De fem linjerna trafikerar sammanlagt 70 hållplatser. Vissa hållplatser trafikeras av samtliga linjer 

medan andra endast trafikeras av en linje. I bilagan finns medelvärdet för antalet påstigande för 

respektive hållplats i stråket under vardagar, lördagar samt söndagar.  

Flest resor görs en vardag under timme 7, då görs i snitt 560 resor i stråket. Antalet påstigande minskar 

under dagen men ökar sedan igen under timme 14 till och med timme 16. Då pendlingen är likvärdig i 

båda riktningar visas fördelningen per timme för samtliga linjer och riktningar i stråket i Diagram  5.  
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Diagram  5 Antal påstigande per timme under vardagar i båda riktningar och för samtliga linjer i stråket. 
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Stråk Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik 
I stråket Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik körs i nuläget fyra linjer. Två av linjerna är 

expresslinjer och två är landsbygdslinjer. Linje 45 och 46 är expresslinjer som trafikerar få hållplatser 

och kör längs huvudvägen i stråket, E22. Linje 45 trafikerar endast sträckan mellan Norrköping och 

Söderköping medan linje 46 trafikerar sträckan mellan Norrköping och Valdemarsvik. Linje 450 och 

459 gör vissa avsteg från huvudvägen och trafikerar samtliga hållplatser i stråket. I Figur 23 visas 

linjedragningen för samtliga linjer i stråket.  

 

Figur 23 Karta med linjedragningar inom stråket. 

Linjerna i stråket har olika startpunkter i Norrköping. Linje 45 utgår från Väster Tull medan linje 46 

startar vid Norrköpings resecentrum likt linje 450 och 459. I punktlistan nedan listas linjerna. 

 Linje 45, Väster Tull – Söder Tull – Söderköpings resecentrum – Sparvstigen 

 Linje 46, Norrköpings resecentrum – Östra Rydsvägen – Ringarums centrum – Syntorps 

vägkors – Valdemarsviks busstation 

 Linje 450, Norrköpings resecentrum – Söder Tull – Hageby centrum – Söderköpings 

resecentrum 

 Linje 459, Norrköpings resecentrum – Söder Tull – Söderköpings resecentrum – Ringarums 

centrum – Syntorps vägkors – Gusum – Valdemarsviks busstation  

Det nuvarande linjenätet har ett upptagningsområde som täcker drygt 50 procent av befolkningen i 

Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Ringarum och Gusum. Upptagningsområdet är mindre i 

Norrköping och större i de övriga orterna. Syftet med trafiken inom Norrköping är att transportera 

människor från de större målpunkterna till framförallt Söderköping men även till de övriga orterna inom 

stråket. I Norrköping finns annan kollektivtrafik med större upptagningsområde, som tar 

kommuninvånarna från hemmet till dessa målpunkter. I Tabell 15 visas antalet invånare per område 

samt antalet personer inom upptagningsområdet.   
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Tabell 15 Beskrivning av upptagningsområde i nuläget. 

Upptagningsområde  Antal inom upptagningsområdet  Befolkning  Procentuell fördelning  

Norrköping  47 500 96 770        49% 

Söderköping 6 500 7 610 85% 

Ringarum 580 630 92% 

Gusum 1 000  1 190     84% 

Valdemarsvik  2 600 2 820 92% 

Hela stråket  58 700 109 020 54% 

 

Resandestatistik 

Resande inom stråket utgörs till stora delar av resandekategorierna Skolelev och Vuxen. I Diagram  6 

presenteras den procentuella fördelningen mellan resandekategorierna.  

 

Diagram  6 Fördelning av resande per resandekategori inom stråket. 

I Diagram  7 visas antalet påstigande per linje och även utvecklingen de senaste åren.  

 

Diagram  7 Påstigandestatistik genom åren. 

Antalet påstigande har minskat både på linje 450 och 459. Anledningen till minskningen på linje 450 är 

att det inte längre är tillåtet med lokala resor inom Norrköping. Minskat resande på linje 459 grundar 

sig i ett tidigare ökat resande på grund av tillfälliga flyktingboenden i Gusum och Valdemarsvik. I och 

med att boendena inte längre är aktiva minskar antalet resenärer.  I Diagram  8 visas den procentuella 

fördelningen av resandet.  
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Diagram  8 Procentuell fördelning av påstigande under 2018. 

De fyra linjerna trafikerar sammanlagt 65 hållplatser. Vissa hållplatser trafikeras av samtliga linjer 

medan andra endast trafikeras av en linje. I bilagan finns medelvärdet för antalet påstigande för 

respektive hållplats i stråket under vardagar, lördagar samt söndagar.  

Resandet i stråket ser olika ut beroende på riktning. I riktning mot Valdemarsvik är antalet resande högre 

under eftermiddagen. I riktning mot Norrköping är antalet resandet högst under timme 7. Detta stämmer 

väl överens med den statistik som finns för arbets- och gymnasiependling. Den stora andelen av 

befolkningen inom stråket pendlar till Norrköping för arbete eller studier medan det är färre som pendlar 

till Söderköping och Valdemarsvik för samma syfte. I Diagram  9 visas antalet snittpåstigande under en 

vardag.  

 

Diagram  9 Antal påstigande per timme under vardagar i båda riktningar och för samtliga linjer. 
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Trafikanalys 
I avsnittet analyseras pendlingsmönster i förhållande till behovet av trafik inom respektive stråk.  

Behov 

För att få en tydlig bild över tyngdpunkterna vid in- och utpendling används intensitetskartor där röda 

områden har ett högt antal pendlare och de gula och gröna har ett lägre antal, i Figur 24 visas den skala 

som används.  

 

Figur 24 Intensitetsskala. Lägst till vänster (genomskinligt) och högst till höger (röd). 

Stråk Norrköping – Finspång  
Stråket mellan Norrköping och Finspång skiljer sig från många andra stråk i Östergötland då pendlingen 

är stark i båda riktningar.  

Finspång 

Av de som pendlar ut från Finspång bor ett högt antal i de nordöstra och nordvästra delarna. Sett till 

befolkningens placering blir det norra stråket, Gronvägen och Östermalmsvägen genom Finspång viktigt 

för utpendling eftersom de flesta är bosatta där. Det är cirka 1 900 personer som arbetspendlar ut från 

Finspång under en dag. Mer än hälften av de som pendlar ut från Finspång har Norrköping som sin 

målpunkt. Det är cirka 1 000 personer som pendlar från Finspång till Norrköping. Svärtinge däremot är 

en mindre målpunkt, dit pendlar endast cirka 15 personer vilket motsvarar cirka en procent av 

utpendlarna. I Figur 25 nedan visas en intensitetskarta över utpendlingen från Finspång till Norrköping.  

 

Figur 25 Intensitetskarta över utpendling från Finspång till Norrköping. 

Inpendlingen till Finspång är mer koncentrerad än utpendlingen. Vid inpendling har många sin målpunkt 

i anslutning till centrum och Siemensområdet. Siemens har totalt 2 800 anställda i Finspång. I Figur 26 

visas inpendlingen till Finspång, bilden är till viss del missvisande då pendlingen visas till arbetsplatsens 

postadress medan de anställda arbetar på ett större, mer utspritt område. Siemens har dock egen trafik 

inom området som transporterar de anställda mellan företagets olika byggnader.  

Från Norrköping Från Svärtinge 

Figur 26 Intensitetskarta över inpendling till Finspång 
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Norrköping 

Det är cirka 12 000 personer som arbetspendlar ut från Norrköping varje dag. Sett till befolkning som 

bor i Norrköping och pendlar till Finspång finns tyngdpunkten i Nordantill och ut mot Haga vilket visas 

i intensitetskartan i Figur 27.  

Vid inpendlingen till Norrköping finns den största målpunkten i de centrala delarna samt vid 

Vrinnevisjukhuset i söder, se Figur 28 Ett område som endast har inpendling är handels- och 

verksamhetsområdet Ingelsta. I detta område finns inga bostäder vilket gör att pendlingen begränsas till 

inpendling. I området byggs just nu bytespunkt Marieborg som planeras vara klar i december 2020. Där 

det även finns möjlighet att parkera bilen i anslutning till bytespunkten. Det kan innebära att antalet 

pendlare vid Ingelsta ökar.    

I Norrköping finns två stora bytespunkter, Resecentrum och Söder Tull. De två punkterna har olika 

karaktär och syfte. Resecentrum har hög regional koppling i och med tågtrafiken samt ett stort utbud av 

Östgötatrafikens regionala trafik. Vid Resecentrum finns även koppling till de flesta av Norrköpings 

lokala linjer inom stadstrafiken. Resecentrum ligger något norrut i jämförelse med stadens centrum och 

ligger i anslutning till Butängens industriområde samt ett flertal stora arbetsplatser. På grund av detta 

läge ligger bostäderna en bit ifrån resecentrum. I framtiden finns dock planer på utökade 

boendemöjligheter i anslutning till resecentrum. Söder Tull ligger mer centralt och i de södra delarna av 

centrum. Runt denna punkt finns centrumhandeln men även bostäder. Söder Tull har inte samma 

Till Finspång Till Svärtinge 

Figur 27 Intensitetskarta över utpendling från Norrköping 

Från Svärtinge    Från Finspång     

Figur 28 Intensitetskarta över inpendling till Norrköping 
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regionala koppling som resecentrum men ett antal regionala linjer angör punkten. Söder Tull har dock 

en stark koppling till det lokala nätet då samtliga linjer från stadstrafiken angör denna hållplats. 

På grund av låg framkomlighet i de centrala delarna av Norrköping bör Söder Tull och Resecentrum 

inte trafikeras av en och samma linje. Att köra sträckan mellan dessa två punkter tar cirka 10 minuter 

enligt tidtabellen. Om linjen skulle utgå från antingen Söder Tull eller Resecentrum skulle värdefull tid 

sparas in vilket kan nyttjas för att leverera bättre trafik. På sträckan mellan Söder Tull och Resecentrum 

finns annan kollektivtrafik inom stadstrafiken med tätt utbud vilket möjliggör lokala resor på sträckan.  

Svärtinge 

Svärtinge ligger mellan de två större städerna och pendling sker främst ut från orten.  Det är cirka 1 600 

personer som arbetspendlar ut från Svärtinge under en dag. Av dessa pendlar 1 100 till Norrköping 

medan 220 pendlar till Finspång. Svärtingependlarna har liknande målpunkter som Norrköpings- och 

Finspångspendlarna. Inpendlingen till Finspång från Svärtinge har samma mönster som från 

Norrköping. Den största målpunkten är centrala Finspång och Siemensområdet,  se Figur 26. 

Inpendlingen till Svärtinge är koncentrerad till Svärtinge centrumområde i sydöstra hörnet, se Figur 29.  

Stråk Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik   
I det här stråket sker den största pendlingen från Söderköping till Norrköping. Även den omvända 

relationen är relativt stor. Pendlingen till och från Valdemarsvik är betydligt mindre.   

Norrköping 

Sett till den befolkning som pendlar från Norrköping mot Söderköping eller Valdemarsvik bor de flesta 

i anslutning till Resecentrum, Söder Tull och de östra delarna av innerstaden. I Figur 30 visas en kartbild 

över de boende i Norrköping som dagliga arbetspendlarna till Söderköping.  

Från Norrköping Från Finspång 

Figur 29 Intensitetskarta över inpendling till Svärtinge 

Figur 30 Intensitetskarta över utpendling från Norrköping 

Från Söderköping  Från Valdemarsvik   
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Det är cirka 12 000 personer som arbetspendlar ut från Norrköping varje dag. Av dessa pendlar sju 

procent till Söderköping. Valdemarsvik, Gusum och Ringarum har få antal inpendlare från Norrköping.  

Vid inpendling till Norrköping finns tyngdpunkterna i centrala delarna av staden, östra kanten av 

centrum, Vrinnevisjukhuset samt Ingelsta. I Figur 31 visas målpunkterna för arbetspendling till 

Norrköping från Söderköping respektive från Valdemarsvik.   

Söderköping 

Söderköping ligger på sträckan mellan Norrköping och Valdemarsvik och har ett resandebehov i båda 

riktningar, dock betydligt större i riktning mot Norrköping. Från Söderköping sker den största 

pendlingen in till Norrköping. Av de cirka 2 200 som pendlar från Söderköping har 1 480 sin målpunkt 

i Norrköping det vill säga 67 procent medan 55 personer det vill säga två procent reser till Valdemarsvik.  

Söderköpings resecentrum är ingen målpunkt i sig utan bussen skulle likaväl kunna stanna ute på E22. 

De flesta pendlarna bor i centrumkärnan, Kullborg och Dockgärdet, se Figur 32.  

 

Till Söderköping  Till Valdemarsvik  

Till Norrköping  Till Valdemarsvik   

Figur 32 Intensitetskarta över utpendling från Söderköping 

Figur 31 Intensitetskarta över inpendling till Norrköping 
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Vid analys av inpendlingen till Söderköping är de centrala delarna den största målpunkten. Det finns 

även en tyngdpunkt i östra kanten där Modine AB och Fix-området ligger samt på norra sidan av E22, 

se Figur 33.  

Valdemarsvik 

Valdemarsvik är en mindre kommun med högre utpendling än inpendling. I nuläget utgår all 

kollektivtrafik från Valdemarsviks busstation. Av de 335 personer som arbetspendlar från Valdemarsvik 

reser nästan 32 procent till Norrköping främst till de centrala delarna. I Figur 34 visas en intensitetskarta 

över utpendling från Valdemarsvik till Norrköping. Kartorna visar att de flesta pendlarna bor i 

anslutning till Hamngatan samt i de södra delarna av orten. Även i Gusum och Ringarum bor de flesta i 

anslutning till huvudvägen för kollektivtrafik.  

Figur 34. Intensitetskarta över utpendling från Valdemarsvik, Gusum och Ringarum till Norrköping 

Figur 33 Intensitetskarta över inpendling till Söderköping 

Från Valdemarsvik   Från Norrköping   
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Inpendling till Valdemarsvik visas i Figur 35 dock är bilden något missvisande eftersom det i Ringarum 

finns en bussdepå där samtliga anställda är skrivna men då flertalet av dessa utgår ifrån Norrköping är 

inpendlingen inte så stor i verkligheten. Inpendling till Valdemarsvik sker främst till de centrala delarna 

samt i anslutning till kommunhuset och hamnen.  

 

Figur 35 Intensitetskarta över inpendling till Valdemarsvik, Ringarum och Gusum från Norrköping. 
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Vald trafiklösning 
I följande avsnitt presenteras den valda trafiklösningen för respektive stråk. Stråk Finspång – 

Norrköping presenteras först följt av stråk Valdemarsvik – Söderköping – Norrköping.  

Övergripande förändring 
På totalen innebär förändringen att dagens nio linjer reduceras till sex. Störst utökning av trafiken sker 

mellan Norrköping – Finspång samt mellan Norrköping – Söderköping.  

Utbudet ökar i kilometer från dagens läge med i snitt 22 procent i utredningsområdet. I relationerna 

Norrköping – Finspång förväntas utbudet öka i kilometer med cirka 37 procent samt Norrköping – 

Valdemarsvik förväntas turutbudet öka i kilometer med cirka 11 procent.  

Nettokostnaden för trafiken bedöms ligga på ungefär samma nivå som dagens trafik. Upphandlingen 

som har genomförts av trafiken resulterade i en lägre prisnivå vilket innebär möjligheter att öka utbudet 

med en relativt sett låg bruttokostnadsökning. Resandeutvecklingen är svår att bedöma från sommaren 

2022 eftersom pandemin sannolikt fortfarande kommer ha en viss hämmande effekt på resandet. 

 

Det nya trafikupplägget som följer av utredningen förväntas gå tydligt mot de uppsatta målen. Ökat 

resande förväntas tack vare det ökade turutbudet vilket i sin tur ökar marknadsandelen. Ett ökat 

turutbud ger också nöjdare kunder. Antalet hållplatser kommer att reduceras och raka körvägar 

prioriteras för att minska restiden vilket i sin tur leder till att andelen resor med mindre än 35 minuter 

till Norrköping kommer öka och därmed också andelen resor med 1,4 i restidskvot. De hållplatser som 

tillhör stomlinjenätet och har ett högt resande, planeras att tillgänglighetsanpassas.  

 

Upptagningsområdet förändras något särskilt i stråk Norrköping - Finspång.  De största skillnaderna är 

att övre Svärtinge slutar att trafikeras och ersätts av trafik längs med Finspångsvägen. Det innebär att 

de boende i Svärtinge får ett längre avstånd till närmsta hållplats vilket kan ses som besvärligt i den 

utsatta topografin. Samt att södra Norrköping med tillhörande hållplatser Söder Tull, Väster Tull, 

Stortorget och Djäkneparksskolan slutar trafikeras vilket innebär att boende intill dessa hållplatser 

behöver ta sig till Norrköpings resecentrum. Avståndet mellan dessa hållplatser och resecentrum anses 

vara acceptabelt för såväl gång som cykel.  Det finns även annan kollektivtrafik i form av Norrköpings 

stadstrafik som resenärerna kan nyttja för att ta sig mellan punkterna slutar trafikeras för att korta 

restiden. En hållplatsreducering sker längs med Finspångsvägen och Riksväg 51 för att öka 

attraktiviteten och minska körtiden.  

 

I det andra stråket sker förändringar främst i form av en hållplatsreducering längs med E22 på grund av 

dessa har en låg trafiksäkerhet och/eller har en låg nyttjandegrad. Det sker också förändringar i 

Söderköpings tätort i form av ett ökat turutbud i Kullborg.  

 

På totalen så ökar förutsättningar både på lång och kort sikt att kunna bedriva attraktiv, målstyrd 

kollektivtrafik i de båda expresstråken. Resurser och goda förutsättningar kommer finnas för att utöka 

trafiken för att möta samhällsförändringar, ökat resande och driva mot de uppsatta målen. Samverkan 

för trafikförändringarnas genomförande blir nästa steg tillsammans med berörda kommuner. 
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Stråk Norrköping – Finspång  
Förslaget innebär att tre linjer trafikerar stråket, en expresslinje och två linjer med större yttäckning som 

körs via Svärtinge. Expresslinjen linje 40 kommer att köras med 10- till 15-minuters trafik under 

högtrafik och timmestrafik under mellan- och lågtrafik. Linje 410 körs mellan Norrköping och Finspång 

via Svärtinge och har en avgång i timmen under stora delar av veckans alla dagar. Linje 412 körs på 

sträckan mellan Norrköping och Svärtinge med 20-minuterastrafik i högtrafik. Under låg- och 

mellantrafik trafikeras sträckan med halvtimmestrafik tillsammans med linje 410. I Figur 36 visas 

stråkets linjedragningar.   

 

Figur 36. Linjenätsförslag 

Linje 40 

Linje 40 kommer vara en expresslinje mellan Norrköpings resecentrum och Mellangrind och tillhöra 

stomlinjenätet. En viktig del av förslaget är att trafikera kollektivtrafikkörfälten på Stockholmsvägen 

med den tillhörande ny knutpunkt Marieborg i Ingelsta, det skapar god förbindelse till Ingelstaområdet, 

Krokek och Åby. I Figur 37 visas linjedragningen samt vilka hållplatser linjen kommer att trafikera.  

Eftersom linjen kommer trafikera bytespunkt Marieborg utgår Koppargatan och hållplats Tenngatan. 

Kommunen bygger ett kollektivtrafikkörfält längs med Stockholmsvägen vilket kommer innebär en 

tidsbesparing på ett par minuter men å andra sidan tillkommer hållplats Marieborg. Störst effekt på 

körtiden ser man under högtrafik då bussen slipper konkurrera med bilen.  

Att endast ha en expresslinje i stråket innebär att utbudet koncentreras till denna vilket leder till ett högt 

utbud. En linje innebär även att det är enkelt för kunderna att veta vilken linje som ska användas för en 

resa mellan Finspång och Norrköping. I Norrköping finns två alternativa ändhållplatser, Resecentrum 

och Söder Tull. För att möjliggöra goda pendlingsmöjligheter till regionen och övriga landet är det 

viktigt att expressbussen trafikerar Resecentrum. Vid analys av utpendling är tyngdpunkten av de som 

pendlar till Finspång, i norra delarna av Norrköping och har därmed närmast till Norrköpings 

resecentrum, se Figur 27.   

Då framkomligheten i Norrköping är mycket begränsad innebär en trafikering av både Resecentrum och 

Söder tull en ökad risk till förseningar vilket i sin tur minskar attraktiviteten. I och med linjens höga 

turtäthet kommer det finnas goda möjligheter att byta vid Norrköpings recentrum för de som ska vidare 

i stadstrafiken. 
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Linjen kommer fortsatt trafikera Vistinge för att möjliggöra byten till linje 416 och Rejmyre. Totalt 

planeras linjen trafikera 13 hållplatser år 2022, se linjedragning och hållplatsbild i Figur 37.  

 

Figur 37. Linjedragning för linje 40. 

I Figur 38 visas körvägen samt de hållplatser som trafikeras i Norrköping.  

 

Figur 38 Linjedragning för linje 40 i Norrköping. 

Väl inne i Finspång finns två alternativa körvägar, Östermalmsvägen och Norrköpingsvägen/Riksväg 

51. Enligt intensitetskartan i Figur 25 är det många pendlare som bor längs med Östermalmsvägen. 

Fördelen med denna körväg är att många av pendlarna får kortare avstånd till sin närmaste hållplats. 

Nackdelen med dragningen är att framkomligheten är sämre i förhållande till 

Norrköpingsvägen/Riksväg 51 som har god framkomlighet men saknar koppling till bostadsområden 

samt att hållplatser saknas längs med vägen. Förläggs trafiken längs denna väg får många ett längre 

avstånd till hållplatsen medan tidsbesparingen är marginell. Då den största efterfrågan finns längs med 

Östermalmsvägen är bedömningen att trafiken bör framföras i detta stråk, se Figur 39.  
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Figur 39 Linjedragning för linje 40 i Finspång.  

Utbud  

Linjen kommer att köras med tio- till kvartstrafik under högtrafik medan den körs med timmestrafik 

under mellantrafik. Under mellantrafik kompletterar linje 40 och 410 varandra och skapar tillsammans 

halvtimmestrafik. Under lågtrafik trafikeras sträckan med timmestrafik av linje 410 via Svärtinge. 

Utgångspunkten är att linjen ska ha passning till Östgötapendelns avgångar från Norrköping. Det är en 

utökning i högtrafik i jämförelse med dagens utbud på sträckan.  

Infrastruktur och restid  

Linje 40 omfattar idag 18 hållplatser och föreslås omfatta 13 hållplatser vid trafikstart 2022. Eftersom 

linje 40 kommer tillhöra stomlinjenätet är det viktigt att samtliga 13 hållplatser som linjen angör 

utgörs av högsta standard för att uppfylla de regionala målen. 

Den föreslagna linjedragningen kräver infrastruktur i form av kollektivtrafikkörfält på Stockholmsvägen 

med tillhörande bytespunkt Marieborg som planeras vara klart till trafikstart.  

Hållplats Sandbyhovsviadukten i riktning mot Norrköping saknar i nuläget tillgänglighetsanpassning 

samt gånganslutning utan trappsteg. Hållplatsen kommer fortsatt att trafikeras och är i behov av 

upprustning. Även hållplats Norr Tull är behov av tillgänglighetanpassning i form av kontrast och 

ledstråk i båda riktningar.  För närmare detaljer vad gäller infrastrukturinvesteringar, se bilaga 2. 

Tack vare dom nya kollektivtrafikkörfälten på Stockholmsvägen med tillhörande bytespunkt i 

Marieborg kommer restiden minska med ett par minuter i högtrafik.  

Linje 410 och linje 412 kompletterar varandra   

Som komplement till expresstrafiken bör det även finnas viss landsbygdstrafik. Denna trafik 

kännetecknas av större yttäckning. I och med att expresstrafiken i förslaget inte trafikerar Svärtinge är 

det ett krav som denna trafik måste uppfylla. Förslaget innebär två landsbygdlinjer med identisk 

hållplatsbild fram till hållplats Mon Kolstad i Svärtinge och därmed också körväg samt hållplatsbild 

mellan Norrköping och Svärtinge.   

I nuläget har linje 410, som körs hela vägen mellan Norrköping och Finspång, vissa avvikande turer 

som endast går till Vistinge. Det enda som visar att bussen inte går hela vägen till Finspång är 

destinationsskylten vilket ställt till bekymmer för flera resenärer då de endast tittar på linjenumret. För 

att göra det enkelt för resenärerna föreslås två separata linjer, en som går till Finspång och en som går 

till Svärtinge.  

270



 

 

Sida 41 av 63  

Utbudet för linje 412 kommer vara högre än för linje 410 och det beror på att efterfrågan är större mellan 

Norrköping - Svärtinge i förhållande till Norrköping - Finspång då det även finns expresstrafik på den 

relationen.  

Trafikering i Svärtinge  

Då Svärtinge växt kraftigt under senare år skulle en fortsatt trafikering av Övre Svärtinge och Svärtinge 

Skogsbacke vara intressant att utreda där linjedragningen fortsätter från Kraftvägen och in i det 

nybyggda området i Svärtinge Skogsbacke. Svärtinges topografi är en stor utmaning för att skapa en 

snabb och gen trafik med ett högt turutbud. Förutsättningarna för att höja standarden för vägbana och 

hållplatser i Övre Svärtinge behöver utredas samt de ekonomiska förutsättningarna för dessa då 

Kraftvägen tillhör en enskild väghållare. För Svärtinge Skogsbacke behöver bland annat körvägar och 

förutsättningar för framkomlighet samt trafiksäkerhet studeras.  

Dialog har också först med Norrköpings kommun där de uttalar att de inte kan täcka upp för kostnader 

som uppstår vid upprustning av infrastruktur som ligger på enskilt vägnät. Däremot anser de att det är 

fullt möjligt att trafikera det nya området Svärtinge Skogsbacke med buss där vägen är kommunal. 

Östgötatrafiken har tillsammans med Norrköpings kommun etablerat kontakt med den enskilda 

vägföreningen och ett första möte har genomförts för att lyfta frågan om de önskade 

infrastrukturåtgärderna kan genomföras eller ej, vilket i sin tur beror på den enskilda vägföreningens 

kapitalförmåga.  

Körväg av Övre Svärtinge samt Svärtinge Skogsbacke behöver vara utredd i god tid innan planerad 

trafikstart 2022. Tills frågan är utredd utgår Östgötatrafiken från förslaget att trafikera Finspångsvägen 

med linje 412.  

Linje 410 

Linje 410 kommer att köras som en landsbygdslinje mellan Norrköping och Finspång via Svärtinge. 

Syftet med linjen är att vara något mer yttäckande än stråkets expresslinje vilket innebär att den inte 

alltid körs den genaste vägen. I Figur 40 visas en kartbild med linjedragningen för linje 410. 

 

Figur 40 Linjedragning linje 410 
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Linje 410 kommer att behålla dagens linjedragning som går från Norrköpings resecentrum vidare till 

Svärtinge via Finspångsvägen och sedan vidare mot Finspång. Linje 410 kommer liksom linje 40 

trafikera hållplats Vistinge för att möjliggöra bytesresor mot Rejmyre och angöra till linje 416.  

I Figur 41 visas linjedragning i Norrköping samt de hållplatser som är tänkt att trafikera.  

 

Figur 41 Linjedragning för linje 410 i Norrköping 

Linjen kommer köra likt dagens dragning det vill säga längs med Finspångsvägen fram till Svärtinge, 

närmare bestämt mellan cirkulationsplats Eriksberg och trafikplats Svärtinge. Anledningen till att linjen 

kör längs med Finspångsvägen och inte Riksväg 51 trots att Riksväg 51 har några kortare körtid beror 

dels på att nå en hög yttäckning, dels att körväg för linje 410 och linje 412 ska vara gemensam. Antalet 

hållplatser längs med den uttalade sträckan reduceras, se Figur 42.  

 

Figur 42 Linjedragning för linje 410 längs med Finspångsvägen  

Linje 410 kommer fortsatt trafikera Södra Storängsvägen genom Finspång. Antalet hållplatser inom 

Finspång kommer dock att reduceras för att öka medelhastigheten och sträva mot att nå de regionala 

målen som innebär en medelhastighet på 15 km/h inom tätort. Anledningen till att linje 410 inte flyttas 
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ut från Södra Storängsvägen är att tyngdpunkten av befolkningens placering är i de östra delarna och 

längs med Södra Storängsvägen, se Figur 13. Vid en linjedragning i det södra stråket 

(Norrköpingsvägen) minskas upptagningsområdet under högtrafik men framförallt under lågtrafik. I 

Figur 43 visas körvägen i Finspång samt vilka hållplatser som kommer att trafikeras.  

 

Figur 43 Linjedragning för linje 410 i Finspång  

Utbud  

Linje 410 kommer köras med timmestrafik med förstärkning under högtrafik. Under mellan- och 

lågtrafik körs linjen med timmestrafik. Utbudet förstärkas på sträckan mellan Norrköping och Svärtinge 

av linje 412. Turutbudet är förbättrat i högtrafik och med utökad trafik under helg.  

Infrastruktur och restid  

Linje 410 omfattar idag 47 hållplatser och föreslås omfatta 31 hållplatser vid trafikstart 2022.  

Det finns exploateringsplaner i Norrköpings kommun som innebär att 3 000–4 000 nya bostäder ska 

byggas (planprogram Norra Himmelstalund) i anslutning till Finspångsvägen. Östgötatrafiken 

tillsammans med Norrköpings kommun bör därför utreda om ytterligare en hållplats bör byggas i 

anslutning till det nya området, det vill säga i höjd med Fiskebyvägen. Övriga hållplatser längs 

Finspångsvägen mellan Hagagatan och Trådbrunna behöver också ses över tillsammans med 

Norrköpings kommun gällande till exempel lämplig placering. 

Det krävs ny infrastruktur i form av ett nytt hållplatsläge för Svärtinge Skogsbacke i riktning mot 

Finspång eftersom det idag är trafikfarligt.  

Trafikeringsförslaget innebär att Gröna vägen, Laduvägen, Storängsskolan och Hårtorpsvägen angörs. 

Finspångs kommun har tillsammans med Östgötatrafiken tagit fram en önskad inriktning för 

effektivisering av trafiksystemet som innebär en justering av hållplatslägena längs med Södra 

Storängsvägen eftersom det idag är ojämnt fördelat. Gröna vägen ska flyttas till korsningen 

Kraftkärrsvägen/Östermalmsvägen. Laduvägen flyttas öster ut mot Ängsvägen. Djudalsvägen 

kommer att utgå i och med tät hållplatsbild. Storängsskolan läge B flyttar söder ut till läge A för att 

samla hållplatslägen till en punkt.    

Förslaget innebär att slå samman Hårtorpsvägen med Skatglädjen med nytt hållplatsnamn, förslagsvis 

Skathagsvägen, med placering väster om infart Skathagsvägen. Bävervägen är nyligen i iordningställd 

med pendel- och cykelparkering och kommer trafikeras enligt förslaget. Pendlarparkering i anslutning 

till hållplats Mellangrind efterfrågas för att på så sätt öka marknadsandelen av bilisterna.  

Många hållplatser längs med riksväg 51 och Finspångsvägen kommer sluta trafikeras på grund av att de 

i nuläget ligger på ett kort avstånd till en annan hållplats alternativt att hållplatsen har lågt påstigande. 

Det finns dessutom goda cykelmöjligheter parallellt med Finspångsvägen där de hållplatserna som 
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planeras finnas kvar ska ha tillgång till cykelparkering.  För närmare detaljer vad gäller 

infrastrukturinvesteringar, se bilaga 2. 

Restiden kommer att minska något i och med en hållplatsreducering på sträckan.  

Linje 412  

Linje 412 körs mellan Norrköping och Svärtinge. Linjen utgår från Norrköpings resecentrum och 

avslutas i Svärtinge, se Figur 44.  

 

Figur 44 Linjedragning för linje 412 

Linje 412 kommer att behålla dagens linjedragning i Norrköpings tätort som går från Norrköpings 

resecentrum via Norr Tull och sedan fortsätta längs med Finspångsvägen enligt samma linjedragning 

som för linje 410, se Figur 45.  

 

Figur 45 Linjedragning för linje 412 i Norrköping 
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Förslaget landar i att trafiken flyttas ner på Finspångsvägen och har samma hållplatsbild som linje 410 

fram till hållplats Mon Kolstad där vändmöjlighet är under utredning, se Figur 46. Förslaget innebär att 

bussen kör till Mon Kolstad och vänder för att på så sätt täcka upp hela Svärtinge inklusive det nya 

området Svärtinge Skogsbacke. Om linjedragningen ska vara möjlig krävs att denna vändmöjlighet 

säkerställs och att Östgötatrafiken har rätt att nyttja ytan. Annars finns vändmöjligheter i Vistinge, 

omloppstiderna tillåter detta utan extra kostnader för ytterligare fordon.  

 

Figur 46 Linjedragning för linje 412 i Svärtinge 

Utbud 

Linje 412 kommer att köras med 20-minuterstrafik i högtrafik tillsammans med linje 410. 

Halvtimmestrafik i mellantrafik tillsammans med linje 410. Under lågtrafik trafikeras sträckan med 

timmestrafik av linje 410. Kraftig förbättring jämfört med dagens utbud.  

Infrastruktur och restid 

Linje 412 omfattar idag 25 hållplatser och förslås omfatta 17 hållplatser vid trafikstart 2022.  

Eftersom hållplatsbilden är densamma som för linje 410 krävs liknande infrastrukturinvesteringar som 

för linje 410 fram till hållplats Mon Kolstad. Det vill säga vidare utredning för hållplats vid 

Fiskebyvägen, översyn av hållplatserna mellan Hagagatan och Tråbrunna samt ny infrastruktur i form 

av nytt hållplatsläge för Svärtinge Skogsbacke i riktning mot Finspång.  

Linjen kommer sluta trafikera Kraftvägen i Svärtinge vilket innebär att samtliga 7 hållplatser längs med 

vägen utgår. Därmed tillkommer hållplatser längs med Finspångsvägen i Svärtinge som Tingsbröten 

och Björkbacken. För närmare detaljer vad gäller infrastrukturinvesteringar, se bilaga 2. 

 

Restiden kommer att minska något i och med en hållplatsreducering på sträckan.  
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Stråk Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik   
I stråket föreslås tre linjer, en expresslinje, en snabb landsbygdslinje och en landsbygdslinje med större 

yttäckning. Eftersom stora pendlingsbehov finns mellan Norrköping och Söderköping kommer en snabb 

linje köra mellan dessa orter med 20-minutersrtafik i högtrafik.  Expresslinjen mellan Norrköping och 

Valdemarsvik körs med 30-minuterstrafik i högtrafik och 60–120-minuterstrafik i mellantrafik samt 

ingen trafik i lågtrafik. Huvudsyftet med linjen är att koppla samman dessa två orter med så kort restid 

som möjligt. Landsbygdslinjen körs genom hela stråket med timmestrafik, mellan Norrköping - 

Valdemarsvik och angör Söderköping, Ringarum och Gusum. I Figur 47 visas stråkets linjedragningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47. Linjedragningar i stråket Norrköping - Söderköping - Valdemarsvik. 

Linje 450 

Linje 45 kommer byta nummer till linje 450 och fungera som en snabb landsbygdslinje mellan Väster 

Tull och Sparvstigen. Syftet med linjen är att köra snabbt och gent mellan Norrköping och Söderköping 

utan stopp men ha en stor yttäckning inom de båda tätorterna. Söder Tull är en viktig hållplats eftersom 

stor del av de som pendlar från Söderköping har målpunkt Vrinnevisjukhuset och centrala Norrköping. 

Vid Söder Tull finns goda möjligheter att byta till stadstrafiken. I Figur 48 visas linjedragningen samt 

vilka hållplatser som kommer att trafikeras. 
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Figur 48. Linjedragning för linje 450. 

Linjen kommer likt idag utgå från Väster Tull och fortsatt angöra Söder Tull eftersom många pendlare 

har sin målpunkt i anslutning till den hållplatsen. Linjen kommer angöra nya hållplatsen med 

arbetsnamnet Öster Tull vilket innebär att bussen kör ut från Norrköping via det nya 

kollektivtrafikkörfälten på Söderköpingsvägen och inte via Dagsbergsvägen som idag. I Figur 49 visas 

linjedragningen i Norrköping. 

 

Figur 49. Linjedragning för linje 450 i Norrköping. 

Vid ankomst till Söderköping sker större förändringar i linjedragning. I nuläget körs linjen längs E22 

och sedan in till Söderköpings resecentrum innan den åker vidare till ändhållplatsen. Då trafikanalysen 

visar att det finns ett större behov av trafik från Kullborg än Söderköpings resecentrum görs 

linjedragningen om och kör via Östra Rydsvägen/Ringvägen. Linjen vänder vid hållplats Sparvstigen. 

Denna lösning liknar dagens linje 450, se Figur 50.  
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Figur 50. Linjedragning för linje 450 i Söderköping. 

Utbud 

Linje 450 kommer att vara huvudlinjen mellan Norrköping och Söderköping. Linjen planeras köra med 

20-minutertrafik i högtrafik och timmestrafik i mellan- och lågtrafik. Tillsammans med linje 46 och 460 

blir det halvtimmestrafik i mellan- och lågtrafik. Goda bytesmöjligheter kommer finnas till 

expresslinjerna till och från Linköping vid Söder tull. Kraftig utökning från dagens utbud gäller både 

under vardag och helg.  

Infrastruktur och restid  

Linje 450 omfattar idag 8 hållplatser och föreslås omfatta 9 hållplatser vid trafikstart 2022.  

Eftersom linje 450 kommer tillhöra stomlinjenätet är det viktigt att samtliga 9 hållplatser som linjen 

angör utgörs av högsta standard för att uppfylla de regionala målen. För att uppfylla dessa krav krävs 

åtgärder.   

Hållplats Väster Tull samt Sparvstigen är i behov av tillgänglighetsanpassning. I och med att hållplats 

Öster Tull tillkommer utgår hållplats Stortorget. Linjen kommer angöra Öster Tull och 

kollektivtrafikkörfältet på Söderköpingsvägen under förutsättning att hållplatsen står klar till trafikstart 

2022. 

 

Efter år 2027 är tanken linje 450 trafikerar E22 istället för Länsmansgatan vilket i sin tur leder till att 

hållplats Industrigatan och Älgstigen utgår. Ersättningshållplats för dessa behövs i höjd med dagens läge 

längs med E22 för att inte tappa dagens och framtidens resenärer. För närmare detaljer vad gäller 

infrastrukturinvesteringar, se bilaga 2.  

 

Den planerade körvägen via Kullborg tar cirka en minut längre jämfört med dagens körväg via 

Söderköpings resecentrum.  

 

Framtida infrastrukturinvesteringar  

När förbifart Söderköping finns på plats planeras linje 46 trafikera denna och stanna för resande till och 

från Söderköping vid Trafikplats Östra Söderköping. Linje 450 som idag planeras gå via Kullborg kan 

möjligen då gå via ”gamla E22” eftersom kommunen planerar för utveckling av området längs ”gamla 

E22”. Kommunen planerar också för utveckling av bostäder i närheten av Trafikplats Östra Söderköping 

och då linje 46 går utan stopp till Norrköping förväntas linje 46 attrahera ett stort antal resande från 

Söderköping. Eftersom många från Valdemarsvik, Ringarum och Söderköping arbetar på 

Vrinnevisjukhuset eller i anslutning till Hageby samt att resbehov i motsatt riktning finns från Hageby 
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och Smedbyområdet. Föreslås att den bytespunkt som utreddes i Framtidens resor i Norrköping i 

anslutning till Hageby Trafikplats utreds vidare och genomförs. Behov av attraktiv gång och cykelväg 

mellan bytespunkten och Vrinnevisjukhuset finns också. Sträckan mellan bytespunkten och 

Vrinnevisjukhuset är cirka två kilomter vilket ska ställas mot två byten med kollektivtrafiken för att nå 

Vrinnevisjukhuset, först vid Öster tull och sedan Söder tull alternativt en promenad däremellan. 

 

Linje 46 

Linje 46 körs fortsatt mellan Norrköping och Valdemarsvik med stopp i Ringarum. Den stora 

skillnaden från idag är att linjen inte längre kommer angöra Syntorps vägkors i Gusum. Linjens 

huvudsyfte är att fokusera på de långväga resenärerna, vilket innebär att det ska gå så snabbt som 

möjligt mellan Norrköping och Valdemarsvik. I Figur 51 visas linjedragningen samt vilka hållplatser 

som kommer att trafikeras. 

 

Figur 51. Linjedragning för linje 46. 

Linje 46 kommer likt idag angöra Norrköpings resecentrum och fortsatt gå via Östra Promenaden 

däremot utgår hållplats Djäkneparksskolan samt Stortorget för att istället angöra nya hållplats Öster 

Tull. Det innebär att bussen kör ut från Norrköping via de nya kollektivtrafikkörfälten på 

Söderköpingsvägen och inte via Dagsbergsvägen som idag. I Figur 52 visas linjedragningen i 

Norrköping.  
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Figur 52. Linjedragning för linje 46 i Norrköping. 

Vid ankomst till Söderköping går linjen längs med E22 och angör två hållplatser, se Figur 53. Till 

skillnad från nuläget angörs hållplats Harsby istället för Skönberga kyrka för att nå fler resenärer.  

När förbifarten är på plats kommer linje 46 köra via den och endast angöra en hållplats i anslutning till 

Söderköping. Hållplatsen på förbifarten planeras ligga i höjd med Östra Rydsvägen.  

 

Figur 53. Linjedragning för linje 46 i Söderköping. 

Linje 46 kommer, precis som i nuläget trafikera Ringarum där det planeras för en ny regional bytespunkt 

längs med E22 med byggstart år 2024. Fram till bygget av bytespunkten körs linje 46 som idag via 

Ringarums centrum. Den regionala bytespunkten planeras ligga i höjd med Ringarums värdshus. 

Syntorps vägkors i Gusum utgår främst för att minska restiden och öka bekvämligheten för resenärerna 

då bussen kan köra rakt och gent istället för att lämna huvudvägen och angöra vändslingan, se 

linjedragning i Figur 54. Tillsammans kommer dessa två förändringar innebära cirka 6 minuters 

restidsvinst.  
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Figur 54. Linjedragning via Ringarum och Gusum för linje 46. 

I Valdemarsvik har stora infrastrukturförändringar redan skett därför sker ingen förändrad linjedragning 

i Valdemarsvik.  Linje 46 kommer likt idag angöra Valdemarsvik och stanna på två hållplatser, se Figur 

55.  

 

Figur 55. Linjedragning för linje 46 i Valdemarsvik. 

Utbud 

Linje 46 kommer att köras med 30-minuterstrafik i högtrafik och 60-120-minuterstrafik i mellantrafik 

samt ingen trafik i lågtrafik. Anpassas efter Östgötapendeln i Norrköping. Något utökat utbud i 

jämförelse med idag. När förbifart Ringarum finns på plats finns möjlighet till en förbättrad tidtabell då 

det minskade körtiden medger bättre omloppstider och därmed tätare turer med samma antal fordon.  

Valdemarsviks nya busstation 

Vid Valdemarsviks nya busstation kan byten göras för vidare resa till Gryt och Fyrudden. I nuläget 

trafikerar linje 464 sträckan mellan Valdemarsvik och Fyrudden. För att säkerställa att relationen 

kvarstår även i det nya trafikeringsförslaget bör tidtabellen för linje 464 anpassas efter linje 46 och 460.  
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Infrastruktur och restid 

Linje 46 omfattar idag 9 hållplatser och föreslås omfatta 7 hållplatser vid trafikstart 2022 (Regional 

bytespunkt Ringarum ej medräknad). Eftersom linje 46 kommer tillhöra stomlinjenätet är det viktigt att 

samtliga 7 hållplatser som linjen angör utgörs av högsta standard för att uppfylla de regionala målen.  

Linjen kommer angöra Öster Tull och kollektivtrafikkörfältet på Söderköpingsvägen under förutsättning 

att hållplatsen står klar till trafikstart 2022. Om hållplats Mirum byggs kommer linjen trafikeras den för 

att knyta an till området Hageby.  

I nuläget har hållplats Harsby endast ett läge som trafikeras i riktning mot Norrköping. För att hållplatsen 

ska kunna trafikeras enligt detta förslag behövs ett kompletterande läge samt en trafiksäker passage av 

E22. När förbifarten finns på plats kommer linjen trafikera den och inte Söderköping tätort. En ny 

hållplats tillkommer på förbifarten vid arbetsnamn ”Söderköping västra” som planeras ligga i höjd med 

Östra Rydsvägen. 

Den nya regionala bytespunkten i Ringarum planeras att byggas år 2024 vilket kommer öka 

attraktiviteten i stråket främst efter att restiden minskar. Hållplats Vammarskolan i Valdemarsvik är i 

behov av tillgänglighetsanpassning för att uppnå godkänd standard. Likaså är också Norrköpings 

resecentrum i behov av tillgänglighetsanpassning. För närmare detaljer se bilaga 2.  

Restiden planeras år 2022 ha minskat med cirka fyra minuter jämfört med idag tack vare 

kollektivtrafikkörfält på Söderköpingsvägen och nya hållplats Öster Tull samt att linjen inte längre 

angör Syntorps vägkors.  

Linje 460 

Linje 460 kommer fungera som en ersättare för linje 450 och 459. Det vill säga vara en yttäckande linje 

med syfte att angöra fler områden än linje 45 (nya linje 450) och 46.  Linjer kommer köras mellan 

Norrköping och Valdemarsvik och passera Söderköping, Gusum och Ringarum. I Figur 56 visas 

linjedragningen för linje 460.  

 

Figur 56 Linjedragning för linje 460 
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Linjen kommer gå likt dagens linje 450 det vill säga starta vid Norrköpings resecentrum och fortsätta 

söder ut via Östra Promenaden och angöra hållplats Djäkneparksskolan, Centralbadet och Söder Tull 

för att sedan fortsätta via Hagebygatan där linjen angöra fyra hållplatser. Det som skiljer sig från dagens 

linje 450 är att bussen kommer svänga av mot E22 vid korsningen Åselstadsvägen/Navestadsgatan och 

inte vid Hagebygatan/Kungsängesleden. Den främst anledningen till det är att knyta an till de stora 

bostadsområdena Hageby och Navestad. I Figur 57 visas linjedragningen i Norrköping.  

 

Figur 57 Linjedragning för linje 460 i Norrköping 

Linje 460 trafikerar hållplatser längs med E22 mellan Söderköping och Norrköping. Förslaget innebär 

en reducering av antalet hållplatser längs med sträckan. Parallellt med E22 finns en iordninggjord 

cykelbana, resenärerna kan därmed enkelt cykla till närmsta hållplats via den. I Figur 58 visas 

linjedragning och hållplatsbild.  
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Figur 58 Hållplatsbild mellan Norrköping - Söderköping för linje 460  

Linje 460 trafikerar sex hållplatser i Söderköpings tätort längs med E22. Den främsta anledningen till 

att linjen inte trafikerar Kullborg trots att det är en yttäckande landsbygdslinje beror på att resenärer i 

både Gusum och Ringarum nyttjar linjen, därmed finns en risk att bussen är full när den når Söderköping 

och att resenärer i anslutning till Kullborg inte får plats på bussen. Dessa resenärer får istället nyttja linje 

450. Vid Söderköpings resecentrum kan byten göras för vidare resa till Mogata, S:t Anna och Lagnö. I 

nuläget trafikerar linje 452 Söderköpings resecentrum. För att säkerställa möjligheten att resa denna 

relation bör tidtabellen för linje 452 anpassas efter linje 460. Linjen angör hållplats Harsby innan bussen 

lämnar Söderköping och fortsätter söder ut längs med E22 mot Valdemarsvik, se Figur 59.  

 

Mellan Valdemarsvik och Söderköping sker en hållplatsreducering, se Figur 60 samt bilaga 2.  

Figur 59 Linjedragning för linje 460 i Söderköping 
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Figur 60 Hållplatsbild för linje 460 Söderköping - Valdemarsvik 

Precis som i nuläget avslutas linjen i Valdemarsvik. I Figur 61 visas linjedragningen i Valdemarsvik.   

 

Figur 61 Linjedragning för linje 460 i Valdemarsvik 

Utbud 

Linjen planeras köra med timmestrafik med förstärkning i högtrafik. Under mellan- och lågtrafik körs 

linjen med varannantimmestrafik. Något utökat turutbud i jämförelse med idag.  

Infrastruktur och restid 

Linje 460 omfattar idag 50 hållplatser (gamla linje 459) och föreslås omfatta 37 på hållplatser vid 

trafikstart 2022. För att den här linjedragningen ska vara möjlig krävs infrastrukturinvesteringar i form 

av upprustning av utvalda hållplatser längs med E22, se bilaga 2.  

Hållplatserna mellan Norrköping och Söderköping det vill säga Kummelby, Tingstad och Korsbrinken 

kräver cykelställ. Tingstad behöver även pendlarparkering och en säker passage för ökad trafiksäkerhet. 

Hållplats Mossebo avvecklas och ersätts av en ny hållplats Mossebo bussterminal i nära anslutning till 
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den kommersiella trafiken. Det för att skapa ett enkelt byte för resenären att ta sig vidare mot exempelvis 

Västervik.  

Restiden kommer att minska något i och med en hållplatsreducering på sträckan. Den något förlängda 

restiden via Hageby vägs upp av den smidigare körvägen vid Söder Tull och innebär på totalen ingen 

ökad restid.  
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Effektbedömning 
Vid införandet av det nya linjenätsförslaget kommer resenärerna märka positiv skillnad i utbud, restid 

(hastighet) samt upptagningsområde. Vid en stor trafiksatsning tar det i normala fall upp till tre år innan 

den får full effekt på ökat resande. I och med den rådande pandemin räknar Östgötatrafiken att den 

positiva effekten av förslaget tar längre tid än så. Att bedöma ökningen av antalet resenärer är i det här 

fallet extra svårt eftersom ett stort resandetapp skett på grund av pandemin, det är omöjligt att avgöra 

när dessa resenärer åter väljer att åka kollektivt. Vid beräkning av resandeökning utgår man i det här 

fallet från ett normalt ”nuläge” det vill säga antalet resande under år 2019. Resandeökningen uttrycks 

inte i antal eftersom bedömningen i det här läget är svårt att säkerställa däremot förs ett resonemang 

kring effekterna av trafikomläggningen.   

Omläggningen av trafiken är ett viktigt steg på vägen för att nå Region Östergötlands övergripande 

trafikrelaterade mål. Inget av de fyra målen, marknadsandel, tillgänglighetsanpassade hållplatser samt 

medelhastighet i städernas centrala respektive yttre delar, kommer att uppnås enbart med denna 

trafiksatsning, men den är ett viktigt steg på vägen för att nå målen. 

Systemet som helhet 

Totalt sett över ett år ökar kilometerproduktionen med drygt 20 procent jämfört med dagens trafik i 

trafikeringsområdet. Utbudsökningen i kombination med ändrade linjesträckningar samt åtgärder för att 

öka kollektivtrafikens medelhastighet kommer innebära en resandeökning samtidigt som kunderna blir 

mer nöjda vilket innebär goda förutsättningar för att uppnå de regionala målen.  

En trafiksatsning kan beskrivas som i Figur 62. Effektivisering i utgångsläget kan bytas ut mot 

resursökning i trafiken eftersom en satsning ger samma effekt i utgångsläget som en effektivisering. 

Mer resurser tillförs trafiken som en primär effekt vilket gör att mer trafik kan köras som i sin tur ger 

fler resande tack vare det ökade utbudet. Slutsatsen är att ökat utbud genererar mer resande som i sin tur 

ger mer intäkter som används till ytterligare trafiksatsningar. Viktigt att komma ihåg är att alla satsningar 

innebär behov av ökade resurser eftersom biljettintäkterna inte täcker den totala kostnaden. I detta fall 

kommer prisnivån tack vare en god konkurrens i upphandlingen av trafiken att vara lägre i kommande 

avtalsperiod jämfört med dagens. 

 

Figur 62 Effekter av effektiviseringar och utbudsökningar i trafiken 
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Elasticitetstal 

Planeringsprinciperna och riktlinjerna för trafiksystemet är kopplade till vad den akademiska 

forskningen visar har stor eller störst påverkan på resandet. I  Tabell 16 visas en sammanställning, 

utifrån K2:s rapport Effekter av kollektivtrafiksatsningar, med generella elasticitetssamband inom 

kollektivtrafikutvecklingen. Enskilda insatser för att förbättra en linje ger en viss effekt, men bäst blir 

det när flera ändringar görs samtidigt då synergieffekter kan antas uppstå, exempelvis att utbudet ökar 

och restiden förkortas.  

Tabell 16 Elasticitetssamband 

Åtgärd  Elasticitet  

Ökat turutbud  0.4  

Förkortad restid  0.5  

Stråk Norrköping – Finspång  
I detta avsnitt bedöms effekterna av den föreslagna trafiklösningen i stråk Norrköping – Finspång.   

Utbud 

Totalt sätt över ett år ökar kilometerproduktionen med knappt 40 procent i stråket. I nuläget körs tre 

expresslinjer och två landsbygdslinjer i stråk Norrköping – Finspång medan det i förslaget körs endast 

en expresslinje och två landsbygdslinjer. Utbudet från de två nedlagda expresslinjerna flyttas över till 

linje 40 som kvarstår.  

Den största utbudsökningen i stråket sker på linje 40 eftersom att den utgör stomlinjen i stråket. Det 

ökade utbudet i expresstrafiken beräknas ge en stor ökning av antal resenärer. Vid nedläggning av linje 

41 och 42 antas att resenärerna flyttas över till linje 40 då restiden från Söder tull med byte vid 

Norrköpings resecentrum till Finspång i trafikförslaget inte ger längre restid än dagens restid för 

direktresa från Söder tull till Finspång. Det ökade turutbudet på linje 40 beräknas öka attraktiviteten mer 

än vad ett byte sänker attraktiviteten.  I stråket Finspång – Norrköping finns god potential till att uppfylla 

målet om ökat antal arbetspendlare tack vare ett gott underlag med dubbelriktad pendlingen samt det 

utökade turutbudet.  

Trafiklösningen för de två landsbygdslinjerna beräknas också ge ett ökat antal resande tack vare det 

ökade turutbudet främst mellan Norrköping – Svärtinge, där stor potential finns att locka ännu fler 

resenärer och inte minst när det nya området Svärtinge Skogsbacke står klart.  

Restid 
Restiden är en viktig faktor när en kund står inför valet att åka kollektivt eller att ta bilen. Trafiken i 

stråket Norrköping – Finspång har olika karaktär och därför görs effektbedömningen på körtiden per 

linje. Den föreslagna trafiklösningen innebär en något förkortad restid för linje 410 och 412 tack vare 

en hållplatsutglesning. Däremot reduceras körtid för linje 40 i större utsträckning tack vare den ändrade 

körvägen från Koppargatan i Ingelsta till Stockholmsvägen där bussen använder nya 

kollektivtrafikkörfält och den nya hållplatsen Marieborg. Det innebär en tidsbesparing på cirka fyra 

minuter i högtrafik. Reduceringen i körtid kan bidra till ett ökat resande, dock är effekten inte lika stor 

som det ökade turutbud eftersom skillnaden i turutbud är större än skillnad i restid.  

I Norrköping sker den största förändringen i de södra delarna av centrum. Söder Tull, Väster Tull, 

Stortorget och Djäkneparksskolan slutar trafikeras vilket innebär att boende intill dessa hållplatser 

behöver ta sig till Norrköpings resecentrum. Anledningen till att inte trafikerar Östra Promenaden beror 

främst på bristande framkomlighet längs med sträckan. Avståndet mellan dessa hållplatser och 

resecentrum anses vara acceptabelt för såväl gång som cykel.  Det finns även annan kollektivtrafik i 

form av Norrköpings stadstrafik som resenärerna kan nyttja för att ta sig mellan punkterna. Där är 

Ljuralänken och fördubblingen av trafiken längs med Drottninggatan en viktig faktor för att bidra till en 

ökad tillgänglighet och framkomlighet i staden.  
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Vid jämförelse av upptagningsområdet i Svärtinge är skillnaden stor. Den stora skillnaden beror på att 

linjen flyttas ner till Finspångsvägen istället för att trafikera Kraftvägen. Trafikering längs Kraftvägen 

är inte utesluten men inte heller trolig på grund av oklara förutsättningar presenteras endast denna 

lösning. De som bor i övre Svärtinge får längre gångavstånd till närmaste busshållplats. Boende i 

anslutning till hållplats Rosendalstorget får även en ökad trafiksäkerhet då bussarna inte längre utför 

osäkra vändningar på platsen. Den föreslagna lösningen innebär trots vissa försämringar i restid, 

förbättringar för samtliga Svärtingebor i och med att utbudet ökas. På totalen beräknas resandet öka till 

och från Svärtinge.  

Det nya förslaget kan innebära att Östgötatrafiken mister resenärer till en början, främst resenärer som 

bor i närheten av de hållplatser som slutar trafikeras. Viktigt att komma ihåg är att antalet påstigande är 

större längs med Finspångsvägen i Svärtinge i förhållande till antalet påstigande längs med Kraftvägen.  

Antalet resenärer beräknas att öka långsiktigt med det nya förslaget tack vare det ökade turutbudet för 

alla men främst de som bor väster om Skarsätter som Svärtinge Skogsbacke och den förbättrade 

enkelheten av trafiksystemet då båda linjerna går samma väg.    

Restidskvot 

Ett av effektmålen för denna utredning är att ”Restidskvoten ska vara högst 1,4 för den snabbaste linjen 

i stråket från trafikstart 2022”. I Tabell 17 presenteras körtiden med bil kontra kollektivtrafik samt 

restidskvoten för nuläge och trafikeringsförslaget.  

Tabell 17 Jämförelse av restidskvot mellan nuläget och föreslagen trafiklösning 

Restidskvot 40 Norrköpings RC – Mellangrind  

Körtid med bil 31 

Körtid med kollektivtrafik Nuläge 47 

Körtid med kollektivtrafik Förslag 43 

Restidskvot Nuläge 1.5 

Restidskvot Förslag 1.4 

 

I och med att stråkets restidskvot sjunker från 1.5 till 1.4 uppfylls målet för restidskvot mycket tack vare 

kollektivtrafikkörfälten på Stockholmsvägen.  

Samlad effektbedömning 
Baserat på de förändringar som föreslås i utbudet och på körtiderna i stråket så förväntas resandet öka. 

Upptagningsområdet minskar då södra Norrköping och östra Svärtinge får förändrad trafikering i och 

med den nya trafiklösningen. Förändringen vid Söder Tull väntas ge en viss förlust i resenärer men 

bedömningen är att andra tillkommer. Det blir ett enklare trafiksystem med linjer som har samma 

målpunkter, det blir tätare utbud från den största målpunkten och trafiksäkerheten ökas då undermåliga 

hållplatser slutar trafikeras. Utbudsökningen i kombination med ändrade linjesträckningar samt åtgärder 

för att öka kollektivtrafikens medelhastighet Utbudsökningen i kombination med ändrade 

linjesträckningar samt åtgärder för att öka kollektivtrafikens medelhastighet (exempelvis 

kollektivtrafikkörfält på Stockholmsvägen och indragna hållplatser på riksväg 51) kommer innebära en 

resandeökning samtidigt som kunderna blir mer nöjda vilket är en bra bit på vägen till att uppfylla de 

regionala målen. 

Stråk Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik  
I detta avsnitt bedöms effekterna av den föreslagna trafiklösningen i stråk Norrköping – Söderköping 

– Valdemarsvik.  

Utbud 
Totalt sätt över ett år ökar kilometerproduktionen med drygt tio procent i stråket. I nuläget körs två 

expresslinjer och två landsbygdslinjer medan det i förslaget körs en expresslinje och två 

landsbygdslinjer mellan Norrköping – Söderköping varv linje 450 är en snabbuss som inte stannar 

utanför tätorterna.   
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Den största ökningen i turutbud sker på sträckan Norrköping – Söderköping. Här sker den största 

pendlingen i stråket och därmed finns största potentialen att locka fler resenärer och därmed uppfylla 

målen om ett ökat resande. Nya linje 450 kommer utgöra stomlinje och ha högst turutbud i stråket. 

Linjen kommer gå mellan södra Norrköping och Söderköping och angöra Kullborg där stor potential 

finns till att öka antalet arbetspendlare till Norrköping. Kommunen har dessutom exploateringsplaner i 

nära anslutning till Kullborg, Albogadalen vilket på sikt kan generera fler resande. När förbifart 

Söderköping är klar planeras linjen återgå till gamla E22 främst eftersom kommunen har 

exploateringsplaner i anslutning till gamla E22 efter det att förbifarten är klar. När detta sker kommer 

landsbygdslinjen 460 köra via Kullborg.  

Linjen 460 kommer öka i turutbud och angör både Gusum och Ringarum. Dessutom kommer linjen köra 

längs med hela Hagebygatan inklusive Navestadsgatan och täcka upp för dessa två områden vilket 

innebär en högre yttäckning i södra Norrköping i jämförelse med idag, det i sin tur kan leda till ett ökat 

resande. Däremot kommer linjen angöra ett reducerat antal hållplatser längs med E22 vilket kan innebära 

en minskning av ett fåtal resenärer. Linje 46 som utgör stomlinje och ska därmed vara snabb samt gen 

och kommer inte angöra Syntorps vägskäl eftersom ändpunktsresandet prioriteras i det här fallet. Ett 

antal av dessa resenärer väntas istället välja linje 460 och ett antal bilen. På sikt förväntas den minskade 

restiden för linje 46 dock ge fler resenärer. 

Det sker också en stor utbudutökning på linje 46, där potential finns att främst locka arbetspendlare från 

Valdemarsvik. När förbifart Söderköping är på plats är tanken att linje 46 angör den med stopp i höjd 

med Östra Rydsvägen där goda resmöjlighet finns för boende i nya området Albogadalen.  

Restid 
Körtiden för linje 45 mäts på sträckan Söder Tull till Sparvstigen medan körtiden för linje 46 och 

459/460 mäts på sträckan Norrköpings resecentrum till Valdemarsviks busstation.  

Den föreslagna trafiklösningen innebär en tidsbesparing på fyra minuter för linje 46 tack vare den 

förändrade linjedragning från Dagsbergsvägen till Söderköpingsvägen där det planeras för 

kollektivtrafikkörfält samt att den nya hållplatsen vid Gustav Adolfsplan kan angöras istället för 

Stortorget. Dessutom görs en tidsbesparing av att inte angöra Syntorps vägkors i Gusum. När den nya 

regionala bytespunkten i Ringarum står klar kommer ytterligare två minuters tidsbesparing att ske. När 

förbifart Söderköping finns på plats kommer linjen enligt förslaget angöra den och därmed slippa köra 

genom Söderköping och där sparas också ytterligare tid. Det kommer i sig innebära betydligt kortare 

restider i framtiden vilket ger fler resenärer. Ett ökat turutbud till dessa resenärer kommer då kunna 

erbjudas utan ökade kostnader då de markant kortare restiderna möjliggör effektivare utnyttjande av 

fordon och därmed fler turer till samma kostnad. 

Hos de övriga två linjerna sker ingen nämnvärd tidsbesparing från idag. 

Restidskvot 

Ett av effektmålen för denna utredning är att ”Restidskvoten ska vara högst 1,4 för den snabbaste linjen 

i stråket från trafikstart 2021”. I  Tabell 18 presenteras körtiden med bil kontra kollektivtrafik samt 

restidskvoten för nuläge och trafikeringsförslaget. 

Tabell 18 Jämförelse av restidskvot mellan nuläget och föreslagen trafiklösning 

Restidskvot  Söder Tull - Sparvstigen Norrköpings RC - Valdemarsviks busstation 

Körtid med bil 20 48 

Körtid med kollektivtrafik Nuläge 25 63 

Körtid med kollektivtrafik Förslag 25 59 

Restidskvot Nuläge 1.3 1.3 

Restidskvot Förslag 1.3 1.2 
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I och med att stråket redan i nuläget har en restidskvot på 1,3 så uppfylls målet för restidskvot. 

Trafiklösningen bidrar dock till att restidskvoten sjunker för sträckan Norrköpings resecentrum – 

Valdemastviks busstation, där restiden är under timmen vilket ses som mycket positivt.  

Samlad effektbedömning 

Baserat på de förändringar som föreslås i utbud och körtid i stråket så förväntas resandet öka. 

Upptagningsområdet minskar något längs med E22 eftersom det sker en utglesning av hållplatser 

däremot ökar upptagningsområdet i Norrköpings tätort där Navestad inkluderas. Sett till de påverkade 

förändringarna i stråket är bedömningen att antalet resor kommer öka.  

Närtrafik  

För resor utanför högtrafiktid, där linjelagd kollektivtrafik saknas, kan resor ske med närtrafiken. 

Närtrafik kan beställas till och från adresser som har längre än två kilometer till närmsta hållplats. I 

Figur 63 illustreras röda ytor som är områden som övergår till närtrafik. Siffrorna står för antalet 

folkbokförda personer i området och är hämtad från SCB, 2019 års data. Det är dock viktigt att påpeka 

att personerna i de röda områdena fortfarande kan att ta sig till närmsta hållplats där en förbättrad 

linjelagd trafik finns tillgänglig. I och med att en stor majoritet får en förbättrad linjelagd trafik indikerar 

det på ett kraftigt och tydligt resultat över trafikförändringarnas effekt mot uppsatta mål. 

 

 
Figur 63 Närtrafikskarta över utredningsområdet  
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Resande och intäkter 
Det är svårt att på ett enkelt sätt bedöma effekten på resandet och intäkterna i utredningsområdet. Dock 

kan man utifrån storleken på satsningen slå fast att resandeökningen kommer bli relativt stor på sikt.  

Förkortad restid blir också fallet i vissa relationer tack vare att antalet hållplatser reduceras, 

infrastrukturåtgärder införs i form av kollektivtrafikkörfält samt att linjesträckningar rätas ut. Minskad 

väntetid kommer också att bli fallet tack vare den generella ökningen av turtäthet i systemet eftersom ju 

oftare bussarna går desto kortare blir bytestiden. En negativ påverkan på resandet är att gångvägen till 

närmaste hållplats blir något längre i vissa lägen på grund av ändrade körvägar och ett antal nedlagda 

hållplatser, men den påverkan är relativt liten på totalen och vägs upp av det ökade utbudet. 

Andra faktorer som påverkar resandeutvecklingen är att utbudsökningen inte är utlagd lika över alla 

tider på dygnet utan är inriktad på tider då den ger mest effekt, det vill säga i högtrafik. Den ökade 

enkelheten i trafiksystemet bidrar också till att resandet ökar, exempelvis att tre expresslinjer blir en 

stomlinje i stråk Norrköping – Finspång samt att linje 450 utgör stomlinje mellan Norrköping – 

Söderköping.  

Bruttokostnad för trafiken 

Kostnaderna ökar med cirka 2.5 miljoner kronor totalt för de båda stråken jämfört med vad trafiken i 

nuvarande linjenät och med nuvarande avtal kostar. Anledningen till att kostnaderna ökar marginellt 

beror på en god konkurrens i upphandlingen av trafiken dessutom ingår fler dubbeldäckare i det nya 

förslaget och därmed går det åt färre fordon totalt vilket innebär en lägre fordonskostnad.  

Påstigande och kostnadstäckning 

Tack vare trafiksatsningen bedöms resandeutvecklingen vara god efter 2022 under förutsättning att de 

resenärer som valt att inte åka kollektivt under pandemin återkommit samt att smittspridningen är 

marginell i samhället. Uppfylls detta kommer även kostnadstäckningen förbättras. Nettokostnaden per 

påstigande för trafiken 2022 bedöms sjunka tack vare de ovan nämnda trafiksatsningarna.    
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Slutsats  
Vid införandet av det nya linjenätsförslaget för de båda stråken kommer resenärerna märka skillnad 

framförallt i utbud men även i minskad restid. Vid en stor trafiksatsning tar det i normala fall upp till tre 

år innan den får full effekt på ökat resande. I och med att det just nu pågår en epidemi i samhället 

beräknas resandeökningen ta längre tid än så eftersom vi först och främst måste få tillbaka de kunder 

som vi tappat på grund av covid-19.  Införande av den nya trafiklösningen rekommenderas i samband 

med trafikstart av det nya avtalet för express- och regionbusstrafiken i juni 2022.  

Gällande målet för tillgänglighetsanpassning så är det inget som Östgötatrafiken själva styr över. 

Däremot finns en framtagen bilaga med förslag på förändringar som infrastrukturansvarig inom 

Östgötatrafiken kan arbeta vidare med tillsammans med ansvarig väghållare.  

Trafiklösningen innebär stora förbättringar i form ett enklare trafiksystem, ökat turutbud samt minskad 

restid vilket i sin tur kommer bidra till att uppfylla målen.  

Trafiklösningen innebär dock en försämring för vissa resenärer i och med att avståndet till närmsta 

hållplats i vissa fall ökar. I det fortsatta arbetet behövs en lanseringsplan för hur dessa konsekvenser 

hanteras. I lanseringsplanen bör det även ingå riktad marknadsföring till specifika målgrupper, 

exempelvis arbetspendlande bilister.   

Uppfylls prognoserna om ett ökat resande så kommer omläggningen att vara ett bra steg på vägen för 

att nå Region Östergötlands övergripande mål om 32 procents marknadsandel av det motoriserade 

resandet. Tack vare de ökade intäkterna som det ökade resandet genererar kan ytterligare resurser satsas 

i trafiken vilket i sin tur ger ökat resande och intäkter.  
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Bilaga 1 – Statistik  
Påstigandestatistiken som presenteras är hämtad från resande under en femveckorsperiod i januari och 

februari 2018. Referensveckorna som används är vecka 3, 4, 5, 6 och 7. Under dessa veckor förekommer 

inga helgdagar eller lovdagar vilket betyder att trafikering sker enligt ordinarie tidtabell.  

Linje 40 
I följande avsnitt beskrivs linjedragning, utbud, resandestatistik för linje 40. 

Linjedragning 

 

Utbud 

 

Resandestatistik 

Resenärerna på linje 40 utgörs till största del av resandekategorierna Vuxen, Ungdom och Skolelev.  

Resandekategorierna Vuxen och Ungdom utgör cirka 65 procent av resandet på linje 40.  

Linje 40 är den tyngsta linjen i stråket.  

 

Linje 40 

Mån - Fre
0500-

0900

0900-

1330

1330-

1730

1730-

1900

Mot Finspång 90 60 30 90

Mot Norrköping 30 60 60 30

Lördag
0700-

0800

0800-

1700

1700-

1800

1800-

1900

Mot Finspång 60 60 120 120

Mot Norrköping - 60 60 120

Söndag
0830-

0900

0900-

1130

1130-

1730

1730-

1930

1930-

2000

Mot Finspång 90 90 60 120 -

Mot Norrköping - 90 60 60 120
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I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

 

 

  

Hållplatser på linjen Ort

Vardag 

Snittpåstigande 

mot Finspång

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Finspång

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Finspång

Norrköpings resecentrum Norrköping 221 126 125

Norr Tull Norrköping 106 21 19

Söder Tull Norrköping 39 0 0

Tenngatan Norrköping 31 21 18

Sandbyhovsviad. Norrköping 18 5 4

Marielundsskolan Norrköping 14 6 6

Djäkneparksskolan Norrköping 8 0 0

Stortorget Norrköping Norrköping 5 0 0

Vistinge Finspång 2 3 3

Hållplatser på linjen Ort

Vardag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Finspång station Finspång 146 40 32

Mandelblomsvägen Finspång 85 72 50

Missionskyrkan Finspång 62 5 8

Bävervägen Finspång 61 50 33

Tegelbruket Finspång 55 33 23

Gröna vägen Finspång 51 31 21

Lasarettsvägen Finspång 40 15 8

Bergska skolan Finspång 28 7 6

Mellangrind Finspång 18 8 12

Vistinge Finspång 10 3 4
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Linje 41 
I följande avsnitt beskrivs linjedragning, utbud, resandestatistik för linje 41. 

Linjedragning 

 

Utbud  

 

Resandestatistik 
Resenärerna på linje 41 utgörs till stora delar av Vuxna och Skolelever.  

Linje 41 har ett lägre utbud än linje 40 och körs endast under delar av dygnet.  

 

 

Linje 41 

Mån - Fre
0500-

0800

1500-

1700

Mot Finspång 30 -

Mot Norrköping - 60
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I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

 

 

Linje 42 
I följande avsnitt beskrivs linjedragning, utbud, resandestatistik för linje 42. 

Linjedragning 
 

Hållplatser på linjen Ort

Snittpåstigande mot 

Finspång

Söder Tull Norrköping 78

Norr Tull Norrköping 64

Norrköpings resecentrum Norrköping 47

Sandbyhovsviad. Norrköping 39

Djäkneparksskolan Norrköping 31

Marielundsskolan Norrköping 27

Stortorget Norrköping Norrköping 18

Hållplatser på linjen Ort

Snittpåstigande mot 

Norrköping

Siemens kontor Finspång 95

Finspång station Finspång 78

Bergska skolan Finspång 13

Lasarettsvägen Finspång 13

Mellangrind Finspång 2
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Utbud 

 

Resandestatistik 
På linje 42 står resandekategorierna Vuxen och Skolelev för det högsta resandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

 

 

  

Linje 42

Mån - Fre
0600-

0800

1500-

1600

Mot Finspång - 60

Mot Norrköping 60 -

Hållplatser på linjen Ort

Snittpåstigande 

mot Finspång

Söder Tull Norrköping 26

Väster Tull Norrköping 18

Hagagatan Norrköping 3

Östra station Norrköping 2

Hultet Norrköping Norrköping 1

Stortorget Norrköping Norrköping 1

Hållplatser på linjen Ort

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Mandelblomsvägen Finspång 25

Gröna vägen Finspång 24

Lasarettsvägen Finspång 16

Finspång station Finspång 16

Mellangrind Finspång 12

Bergska skolan Finspång 8

Bävervägen Finspång 0

Missionskyrkan Finspång 0

Tegelbruket Finspång 0
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Linje 410 
I följande avsnitt beskrivs linjedragning, utbud, resandestatistik för linje 410. 

Linjedragning 

 

Utbud 

 

Resandestatistik 
Fördelningen mellan de största resandekategorierna är tredelad för linje 410. Resandekategorierna 

Vuxen, Ungdom och Skolelev står för cirka 30 procent var.   

Linje 410

Mån - Fre
0530-

0630

0630-

0730

0730-

0830

0830-

1130

1130-

1400

1400-

1600

1600-

1800

1800-

1900

1900-

2400

Mot Finspång 60 30 60 60 60 60 30 30 60

Mot Norrköping 60 60 120 120 - 60 60 60 60

Från Vistinge (mot Norrköping) 60 30 30 60 60 60 30 60 60

Lördag
0530-

0600

0600-

0700

0700-

1000

1000-

1600

1600-

1900

1900-

2000

2000-

2400

Mot Finspång - 90 90 90 120 120 120

Mot Norrköping 120 120 0 13:30 16:30 120 60

Från Vistinge (mot Norrköping) 120 90 90 90 120 120 60

Söndag
0530-

0700

0700-

0830

0830-

1000

1100-

1300

1600-

1800

1800-

2400

Mot Finspång - 180 180 12:50 - 120

Mot Norrköping 180 180 - 0 16:15 180

Från Vistinge (mot Norrköping) 180 180 - 0 180 180
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I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  
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Hållplatser längs linjen Ort

Vardag 

Snittpåstigande 

mot Finspång

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Finspång

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Finspång

Svärtinge skogsbacke Norrköping - - -

Norrköpings resecentrum Norrköping 193 136 92

Norr Tull Norrköping 64 25 14

Eneby centrum Norrköping 32 5 4

Hårstorpsvägen Finspång 31 5 5

Bävervägen Finspång 19 2 3

Skarsätter Svärtinge 16 0 0

De Geersgatan Norrköping 14 2 1

Hagagatan Norrköping 14 4 3

Matteusskolan Norrköping 11 2 2

Vistinge Finspång 10 3 0

Storängsskolan Finspång 7 1 1

Björkbacken Svärtinge Norrköping 7 0 1

Skatglädjen Finspång 7 2 1

Tingsbröten Finspång 6 0 0

Tråbrunna Norrköping 6 3 0

Gröna vägen Finspång 5 2 0

Granbacken* Norrköping 5 0 0

Bonäsvägen Svärtinge 5 0 0

Abel Beckers gata Norrköping 3 1 1

Djupdalsvägen Finspång 3 1 0

Laduvägen Finspång 3 0 0

Finspång station Finspång 3 1 0

Prästkragen Finspång 2 0 1

Östra Eneby kyrka Norrköping 2 2 0

Svärtinge idrottsplats Svärtinge 1 0 0

Stjärntorps vägkors Svärtinge 1 0 0

Lotorps vägkors Finspång 1 0 0

Kvillingevägen Svärtinge 1 0 1

Risinge kyrka Finspång 1 0 0

Ryssnäs Norrköping 1 0 0

Bergska skolan Finspång 0 0 0

Mellangrind Finspång 0 0 0

Hasselbacken Svärtinge* Norrköping 0 0 0

Myrmalmskiosken Finspång 0 0 0

Komministergården Risinge Finspång 0 0 0

Ringstadmon Svärtinge 0 0 0

Kolstad Finspång Finspång 0 0 0

Missionskyrkan Finspång 0 0 0

Stjärnvik Finspång 0 0 0

Ekviken Finspång 0 0 0

Berghamra Svärtinge 0 0 0

Ringstad Norrköping 0 0 0

Stubbetorp Svärtinge 0 0 0

Ringstads grustag Svärtinge 0 0 0

Melby Finspång 0 0 0

Kolstad villa Finspång 0 0 0

Lasarettsvägen Finspång 0 0 0

Mon Kolstad Finspång 0 0 0

Ysunda Finspång 0 0 0

Ysunda villa Finspång 0 0 0
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Hållplatser längs linjen Ort

Vardag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Svärtinge skogsbacke Norrköping - - -

Finspång station Finspång 79 18 16

Skarsätter Svärtinge 57 9 5

Bergska skolan Finspång 25 3 2

Missionskyrkan Finspång 23 4 2

Bävervägen Finspång 15 9 11

Bonäsvägen Svärtinge 15 5 6

Granbacken* Norrköping 13 3 2

Tingsbröten Finspång 12 3 1

Lasarettsvägen Finspång 11 7 4

Laduvägen Finspång 11 6 6

Skatglädjen Finspång 10 4 5

Björkbacken Svärtinge Norrköping 10 4 1

Prästkragen Finspång 10 5 4

Gröna vägen Finspång 9 6 6

Stubbetorp Svärtinge 8 2 1

Svärtinge idrottsplats Svärtinge 7 3 0

Hårstorpsvägen Finspång 7 2 3

Myrmalmskiosken Finspång 7 2 2

Storängsskolan Finspång 6 4 2

Ryssnäs Norrköping 6 1 1

Ringstadmon Svärtinge 6 1 0

Vistinge Finspång 6 1 1

Mellangrind Finspång 5 5 1

Stjärntorps vägkors Svärtinge 5 1 0

Djupdalsvägen Finspång 4 3 1

Kvillingevägen Svärtinge 4 1 0

Eneby centrum Norrköping 3 2 0

Lotorps vägkors Finspång 2 1 0

Hasselbacken Svärtinge* Norrköping 2 0 0

Tråbrunna Norrköping 2 0 0

Risinge kyrka Finspång 2 0 0

Ringstad Norrköping 1 0 0

Mon Kolstad Finspång 1 1 0

De Geersgatan Norrköping 1 0 0

Ysunda Finspång 1 1 0

Ekviken Finspång 1 0 0

Kolstad Finspång Finspång 1 0 0

Kolstad villa Finspång 1 0 0

Östra Eneby kyrka Norrköping 1 0 0

Hagagatan Norrköping 1 0 0

Norrköpings resecentrum Norrköping 1 0 0

Komministergården Risinge Finspång 0 0 0

Berghamra Svärtinge 0 0 0

Norr Tull Norrköping 0 0 0

Stjärnvik Finspång 0 0 0

Matteusskolan Norrköping 0 0 0

Ringstads grustag Svärtinge 0 0 0

Abel Beckers gata Norrköping 0 0 0

Ysunda villa Finspång 0 0 0

Melby Finspång 0 0 0
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Linje 412 
I följande avsnitt beskrivs linjedragning, utbud, resandestatistik för linje 412. 

Linjedragning 

 

Utbud 

 

Resandestatistik 

Linje 412 har en hög andel Skolelever medan andelen Vuxen är låg.  

Linje 412

Mån - Fre
0530-

0730

1500-

1600

0100-

0200

Mot Svärtinge 07:35 30 01:20

Mot Norrköping 60 15:56 -

Lördag
1000-

1200

1700-

1830

0100-

0200

Mot Svärtinge 10:50 17:20 01:20

Mot Norrköping 11:30 18:05 -

Söndag
1000-

1100

1100-

1200

1300-

1400

1400-

1700

1700-

2200

0100-

0200

Mot Svärtinge - 11:50 - 90 120 01:20

Mot Norrköping 10:20 - 90 120 18:20 -
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I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

 

Hållplatser längs linjen Ort

Vardag 

Snittpåstigande 

mot Svärtinge

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Svärtinge

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Svärtinge

Eneby centrum Norrköping 41 0 2

Norrköpings resecentrum Norrköping 38 13 20

Norr Tull Norrköping 19 3 6

Hagagatan Norrköping 9 0 2

Matteusskolan Norrköping 6 0 1

De Geersgatan Norrköping 3 0 1

Abel Beckers gata Norrköping 1 0 1

Skarsätter Svärtinge 1 0 0

Östra Eneby kyrka Norrköping 1 0 0

Ringstadmon Svärtinge 0 0 0

Tråbrunna Norrköping 0 0 0

Rosendalstorget Svärtinge 0 0 0

Svängbacken Svärtinge 0 0 0

Stubbetorp Svärtinge 0 0 0

Vandrarvägen Svärtinge 0 0 0

Högbackavägen Svärtinge 0 0 0

Kraftvägen Svärtinge 0 0 0

Bonäsvägen Svärtinge 0 0 0

Käggelbovägen Svärtinge 0 0 0

Svärtinge idrottsplats Svärtinge 0 0 0

Stjärntorps vägkors Svärtinge 0 0 0

Tingsbrötsvägen Svärtinge 0 0 0

Kvillingevägen Svärtinge 0 0 0

Ringstad Norrköping 0 0 0

Berghamra Svärtinge 0 0 0

Ringstads grustag Svärtinge 0 0 0
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Hållplatser längs linjen Ort

Vardag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Skarsätter Svärtinge 22 6 6

Högbackavägen Svärtinge 13 0 0

Svängbacken Svärtinge 13 0 0

Rosendalstorget Svärtinge 12 1 1

Kraftvägen Svärtinge 11 0 0

Bonäsvägen Svärtinge 11 1 1

Vandrarvägen Svärtinge 9 1 1

Käggelbovägen Svärtinge 9 1 1

Svärtinge idrottsplats Svärtinge 7 1 1

Stjärntorps vägkors Svärtinge 5 0 0

Tingsbrötsvägen Svärtinge 4 0 0

Stubbetorp Svärtinge 3 1 1

Kvillingevägen Svärtinge 1 0 0

Eneby centrum Norrköping 1 0 0

Tråbrunna Norrköping 1 0 0

Ringstadmon Svärtinge 1 1 1

Ringstad Norrköping 0 0 0

Norrköpings resecentrum Norrköping 0 0 0

Berghamra Svärtinge 0 0 0

De Geersgatan Norrköping 0 0 0

Hagagatan Norrköping 0 0 0

Norr Tull Norrköping 0 0 0

Matteusskolan Norrköping 0 0 0

Abel Beckers gata Norrköping 0 0 0

Östra Eneby kyrka Norrköping 0 0 0

Ringstads grustag Svärtinge 0 0 0
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Hela stråket Norrköping – Finspång 
I tabell nedan redovisas snittpåstigande per hållplats för hela stråket, totalt 70 hållplatser. De fem 

linjerna trafikerar sammanlagt 70 hållplatser. Hasselbacken Svärtinge och Granbacken trafikeras inte 

längre, dessa har ersatts av Svärtinge skogsbacke. 

 

Hållplats

Snittpåstigande 

vardagar

Snittpåstigande 

lördagar

Snittpåstigande 

söndagar

Svärtinge skogsbacke * * *

Norrköpings resecentrum 501 277 239

Finspång station 322 59 48

Norr Tull 254 50 39

Söder Tull 144 0 0

Mandelblomsvägen 110 72 50

Skarsätter 96 16 15

Bävervägen 95 61 47

Siemens kontor 95 0 0

Gröna vägen 89 38 27

Missionskyrkan 85 9 10

Lasarettsvägen 82 22 12

Eneby centrum 78 8 7

Bergska skolan 74 10 9

Sandbyhovsviad. 57 5 4

Tegelbruket 56 33 23

Marielundsskolan 41 6 6

Djäkneparksskolan 40 0 0

Hårstorpsvägen 39 7 8

Mellangrind 38 13 13

Tenngatan 31 22 18

Bonäsvägen 30 7 8

Vistinge 29 10 7

Hagagatan 27 5 5

Stortorget Norrköping 24 0 0

Granbacken * 18 3 3

De Geersgatan 18 2 2

Väster Tull 18 0 0

Matteusskolan 17 3 3

Tingsbröten 17 3 1

Skatglädjen 17 6 6

Björkbacken Svärtinge 16 5 2

Svärtinge idrottsplats 16 4 2

Laduvägen 14 6 6

Storängsskolan 14 5 3

Högbackavägen 13 0 1

Svängbacken 13 0 1

Rosendalstorget 13 1 2

Prästkragen 12 6 5

Kraftvägen 11 0 1

Stubbetorp 11 3 2

Stjärntorps vägkors 10 1 1

Vandrarvägen 9 1 1

Tråbrunna 9 3 0

Käggelbovägen 9 1 1

Ringstadmon 7 1 1

Djupdalsvägen 7 3 2

Myrmalmskiosken 7 2 2

Ryssnäs 7 1 1

Kvillingevägen 6 1 2

Abel Beckers gata 5 1 2

Tingsbrötsvägen 4 0 1

Östra Eneby kyrka 4 2 0

Lotorps vägkors 3 1 0

Risinge kyrka 2 1 0

Ringstad 2 0 0

Hasselbacken Svärtinge * 2 0 0

Östra station 2 0 0

Mon Kolstad 1 1 0

Hultet Norrköping 1 0 0

Kolstad Finspång 1 0 0

Ekviken 1 1 0

Berghamra 1 0 0

Ysunda 1 1 0

Kolstad villa 1 0 0

Komministergården Risinge 1 0 0

Stjärnvik 0 0 0

Ringstads grustag 0 0 0

Melby 0 0 0

Ysunda villa 0 0 0
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Linje 45 
I följande avsnitt beskrivs linjedragning, utbud, resandestatistik för linje 45. 

Linjedragning 

 

Utbud 

 

Resandestatistik 

Resenärerna på linje 45 utgörs till största del av resandekategorin Skolelev.  

Linje 45

Mån - Fre
0530-

0830

0830-

1300

1430-

1830

Från Norrköping 30 60 30

Från Söderköping 30 60 30
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I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

 

  

Hållplatser längs linjen Ort

Snittpåstigande 

mot Söderköping

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Söder Tull Norrköping 139 0

Väster Tull Norrköping 90 0

Stortorget Norrköping Norrköping 27 0

Östra Rydsvägen Söderköping 0 123

Söderköpings resecentrum Söderköping 0 117

Sparvstigen Söderköping 0 36

Industrigatan Söderköping Söderköping 0 25

Älgstigen Söderköping 0 9
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Linje 46 
I följande avsnitt beskrivs linjedragning, utbud, resandestatistik för linje 46. 

Linjedragning 

 

Utbud 

 

Resandestatistik 
Resenärerna på linje 46 utgörs tills största del av resandekategorierna Skolelev och Vuxen under 

vardagar. 

Linje 46

Mån - Fre
0530-

0600

0600-

0800

0800-

1300

1300-

1700

1700-

1800

1800-

2030

Från Norrköping - 30 120 30 60 120

Från Valdemarsvik 30 30 120 60 60 -

Lördag
0830-

1030

1030-

1730

1730-

1800

Från Norrköping - 120 120

Från Valdemarsvik 120 120 -

Söndag
0830-

1030

1030-

1730

1730-

1800

Från Norrköping - 120 120

Från Valdemarsvik 120 120 -

310



 

 

Sida 17 av 38  

 

311



 

 

Sida 18 av 38  

I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

 

 

 

  

Hållplatser längs linjen Ort

Snittpåstigande mot 

Valdemarsvik

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Norrköpings resecentrum Norrköping 140 0

Stortorget Norrköping Norrköping 118 0

Östra Rydsvägen Söderköping 64 72

Djäkneparksskolan Norrköping 38 0

Ringarums centrum Valdemarsvik 16 35

Skönberga kyrka Söderköping 1 6

Vammarskolan Valdemarsvik 0 149

Valdemarsviks busstn. Valdemarsvik 0 105

Syntorps vägkors Valdemarsvik 0 19

Hållplatser längs linjen Ort

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Valdemarsvik

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Valdemarsvik

Norrköpings resecentrum Norrköping 60 48

Djäkneparksskolan Norrköping 44 36

Stortorget Norrköping Norrköping 9 8

Östra Rydsvägen Söderköping 8 7

Skönberga kyrka Söderköping 5 3

Ringarums centrum Valdemarsvik 0 2

Hållplatser längs linjen Ort

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Valdemarsviks busstn. Valdemarsvik 44 28

Östra Rydsvägen Söderköping 37 39

Syntorps vägkors Valdemarsvik 25 19

Vammarskolan Valdemarsvik 8 7

Skönberga kyrka Söderköping 8 8

Ringarums centrum Valdemarsvik 2 3
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Linje 450 
I följande avsnitt beskrivs linjedragning, utbud, resandestatistik för linje 450. 

Linjedragning 

 

Utbud 

 

Resandestatistik 
Resenärerna på linje 450 utgörs till största del av resandekategorierna Skolelev och Vuxen. 

Linje 450

Mån - Fre
0430-

0700

0700-

0800

0800-

0900

1400-

1500

1500-

1800

2200-

2400

Från Norrköping 60 120 120 - 60 120

Från Söderköping 60 60 - 60 60 -

Lördag
0600-

0700

0830-

1030

1030-

1200

1300-

1400

1500-

1600

1900-

2400

Från Norrköping - 60 - 13:20 - 120

Från Söderköping 06:55 60 60 - 15:53 120

Söndag
0800-

2500

Från Norrköping 240

Från Söderköping 240
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I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

 

 

Hållplatser längs linjen Ort

Snittpåstigande 

mot Söderköping

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Söder Tull Norrköping 60 0

Norrköpings resecentrum Norrköping 35 0

Trumpetaregatan Norrköping 15 0

Hageby centrum Norrköping 9 0

Stortorget Norrköping Norrköping 8 0

Djäkneparksskolan Norrköping 5 0

Hageby vårdcentral Norrköping 3 0

Hyvlaregatan Norrköping 3 0

Nyströmska skolan Söderköping 1 27

Söderköpings resecentrumSöderköping 1 22

Östra Rydsvägen Söderköping 1 18

Margaretagatan Söderköping 1 7

Sparvstigen Söderköping 1 6

S:t Johannes kyrka Norrköping 1 0

Kullborg Söderköping 0 35

Friluftsbadet Söderköping 0 8

Dockgärdet Söderköping 0 4

Industrigatan Söderköping Söderköping 0 2

Klevbrinken Söderköping 0 2

Bjärby Norrköping 0 2

Kummelby Tingstad Norrköping 0 1

Korsbrinken Söderköping 0 1

Fransberg Norrköping 0 1

Älgstigen Söderköping 0 1

Tingstad Norrköping 0 0

S:t Olofsgatan Norrköping 0 0

Hållstadvägen Norrköping 0 0

Restad Tingstad Norrköping 0 0

Hållplatser längs linjen Ort

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Söderköping

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Söderköping

Söder Tull Norrköping 54 32

Norrköpings resecentrum Norrköping 25 20

Djäkneparksskolan Norrköping 6 2

Stortorget Norrköping Norrköping 3 4

Hageby centrum Norrköping 3 4

Hageby vårdcentral Norrköping 3 1

Trumpetaregatan Norrköping 1 1

Kullborg Söderköping 1 1

S:t Johannes kyrka Norrköping 1 1

Söderköpings resecentrum Söderköping 1 0

Hyvlaregatan Norrköping 0 1

Hållstadvägen Norrköping 0 0

Tingstad Norrköping 0 0

Margaretagatan Söderköping 0 0

Korsbrinken Söderköping 0 0

Östra Rydsvägen Söderköping 0 0

Industrigatan Söderköping Söderköping 0 0

S:t Olofsgatan Norrköping 0 0

Bjärby Norrköping 0 0

Kummelby Tingstad Norrköping 0 0

Restad Tingstad Norrköping 0 0

Fransberg Norrköping 0 0

Klevbrinken Söderköping 0 0

Dockgärdet Söderköping 0 0

Nyströmska skolan Söderköping 0 0

Friluftsbadet Söderköping 0 0

Älgstigen Söderköping 0 0

Sparvstigen Söderköping 0 0
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Hållplatser längs linjen Ort

Lördag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Söndag 

Snittpåstigande 

mot Norrköping

Söderköpings resecentrum Söderköping 28 15

Kullborg Söderköping 23 13

Östra Rydsvägen Söderköping 21 10

Sparvstigen Söderköping 14 8

Margaretagatan Söderköping 7 3

Industrigatan Söderköping Söderköping 5 3

Älgstigen Söderköping 4 2

Kummelby Tingstad Norrköping 2 1

Nyströmska skolan Söderköping 2 1

Dockgärdet Söderköping 2 0

Korsbrinken Söderköping 1 1

Friluftsbadet Söderköping 1 1

Tingstad Norrköping 1 0

Klevbrinken Söderköping 1 0

Bjärby Norrköping 1 0

Restad Tingstad Norrköping 0 0

Hållstadvägen Norrköping 0 0

Hageby vårdcentral Norrköping 0 0

Hageby centrum Norrköping 0 0

Fransberg Norrköping 0 0

Norrköpings resecentrum Norrköping 0 0

Djäkneparksskolan Norrköping 0 0

Stortorget Norrköping Norrköping 0 0

Söder Tull Norrköping 0 0

S:t Olofsgatan Norrköping 0 0

S:t Johannes kyrka Norrköping 0 0

Hyvlaregatan Norrköping 0 0

Trumpetaregatan Norrköping 0 0
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Linje 459 
I följande avsnitt beskrivs linjedragning, utbud, resandestatistik för linje 459. 

Linjedragning 

 

Utbud 

 

Resandestatistik 
Resenärerna på linje 459 utgörs i huvudsak av resandekategorierna Skolelev och Vuxen.  

Linje 459

Mån - Fre
0500-

0730

0930-

1100

1100-

1200

1400-

1900

2100-

0100

Från Norrköping 60 90 60 60 120

Från Valdemarsvik 60 90 90 60 120

Lördag
0500-

0700

0700-

0900

0900-

1100

1300-

1400

1500-

1600

1700-

1900

1900-

0100

Från Norrköping - 120 120 - 15:20 - 120

Från Valdemarsvik 120 120 - 13:20 - 120 120

Söndag
0500-

0700

0700-

1300

1300-

1500

1700-

1900

1900-

0100

Från Norrköping - 240 240 - 120

Från Valdemarsvik 240 - - 240 240
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I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  
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Hållplatser längs linjen Ort

Snittpåstigande mot 

Valdemarsvik

Snittpåstigande mot 

Norrköping

Söder Tull Norrköping 177 2

Norrköpings resecentrum Norrköping 101 0

Stortorget Norrköping Norrköping 24 0

Djäkneparksskolan Norrköping 20 3

Bruksgatan Valdemarsvik 12 0

Ljuraskolan Norrköping 5 2

Kardusen Norrköping 3 8

Skönberga kyrka Söderköping 1 2

Gusums centrum Valdemarsvik 0 93

Söderköpings resecentrum Söderköping 0 62

Östra Rydsvägen Söderköping 0 56

Vammarskolan Valdemarsvik 0 53

Valdemarsviks busstn. Valdemarsvik 0 29

Valdemarsviks centrum Valdemarsvik 0 22

Strömsvik Valdemarsvik 0 18

Margaretagatan Söderköping 0 18

Ringarums centrum Valdemarsvik 0 17

Skördevägen Valdemarsvik Valdemarsvik 0 15

Skälboö Söderköping 0 6

Tomtaholmsvägen Söderköping 0 5

Hökbäcken Söderköping 0 5

Fifallavägen Valdemarsvik 0 5

Klevbrinken Söderköping 0 4

Dockgärdet Söderköping 0 4

Korsbrinken Söderköping 0 3

Tingstad Norrköping 0 3

Fransberg Norrköping 0 3

Syntorps vägkors Valdemarsvik 0 3

Bråta vägkors Valdemarsvik 0 2

Råstock Valdemarsvik 0 2

Gata Söderköping 0 2

Gamla Torget Gusum Valdemarsvik 0 2

Lybecksvägen Valdemarsvik 0 2

Bjärby Norrköping 0 2

Kummelby Tingstad Norrköping 0 2

Mossebo Valdemarsvik Valdemarsvik 0 1

Höckerum Valdemarsvik 0 1

Ringarums värdshus Valdemarsvik 0 1

Skårlöten Söderköping 0 1

Birkekärr, Norra Valdemarsvik 0 1

Kulla Skönberga Söderköping 0 1

Hållstadvägen Norrköping 0 1

Restad Tingstad Norrköping 0 0

Braberg Söderköping 0 0

Gusums griftegård Valdemarsvik 0 0

Takmossen Valdemarsvik 0 0

Eriksberg Ringarum Valdemarsvik 0 0

Birkekärr, Södra Valdemarsvik 0 0

Björkhamra Valdemarsvik 0 0

Hult Ringarum Valdemarsvik 0 0

Hökdalen Valdemarsvik 0 0

Brårum Valdemarsvik 0 0
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Hela stråket Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik  
I tabell nedan redovisas snittpåstigande per hållplats för hela stråket, totalt 65 hållplatser.  

 

Hållplatser i stråket

Snittpåstigande 

Vardag

Snittpåstigande 

Lördag

Snittpåstigande 

Söndag

Söder Tull 379 130 96

Östra Rydsvägen 356 93 74

Norrköpings resecentrum 279 141 117

Söderköpings resecentrum 222 71 35

Vammarskolan 204 62 44

Stortorget Norrköping 178 54 46

Valdemarsviks busstn. 134 41 32

Gusums centrum 129 49 37

Ringarums centrum 93 24 18

Väster Tull 90 0 0

Djäkneparksskolan 67 22 17

Sparvstigen 46 14 8

Margaretagatan 45 27 17

Kullborg 36 24 13

Nyströmska skolan 28 2 1

Industrigatan Söderköping 27 5 3

Syntorps vägkors 26 11 9

Valdemarsviks centrum 22 5 3

Strömsvik 18 4 8

Skördevägen Valdemarsvik 16 13 11

Trumpetaregatan 15 1 1

Bruksgatan 12 2 1

Kardusen 10 3 3

Skönberga kyrka 10 4 7

Älgstigen 10 4 2

Hageby centrum 9 4 4

Friluftsbadet 8 2 1

Dockgärdet 8 2 0

Hult Ringarum 7 2 1

Ljuraskolan 7 3 2

Skälboö 6 3 3

Klevbrinken 6 1 0

Tomtaholmsvägen 5 1 1

Hökbäcken 5 2 1

Fifallavägen 5 0 1

Korsbrinken 5 3 2

Lybecksvägen 4 1 0

Tingstad 4 2 3

Fransberg 4 1 0

Gamla Torget Gusum 4 2 1

Bjärby 4 1 1

Hageby vårdcentral 3 3 1

Kummelby Tingstad 3 4 2

Hyvlaregatan 3 0 1

Bråta vägkors 2 0 0

Råstock 2 1 0

Birkekärr, Norra 2 0 1

Gata 2 0 0

Ringarums värdshus 2 1 2

Höckerum 2 0 0

Mossebo Valdemarsvik 2 0 0

Takmossen 1 0 0

S:t Johannes kyrka 1 1 1

Eriksberg Ringarum 1 0 0

Hållstadvägen 1 1 1

Kulla Skönberga 1 0 0

Skårlöten 1 1 0

Restad Tingstad 0 1 1

Braberg 0 0 1

S:t Olofsgatan 0 0 0

Gusums griftegård 0 0 0

Birkekärr, Södra 0 0 0

Björkhamra 0 0 0

Hökdalen 0 0 0

Brårum 0 0 0
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Bilaga 2 – Infrastruktur  
I följande avsnitt beskrivs hållplatser som Östgötatrafiken föreslår utvecklas, vidmakthålls respektive 

för nedläggning. Det finns även en kategori med hållplatser där fortsatt dialog bör ske med den 

berörda kommunen för att fastslå om hållplatsen ska kvarstå/tillkomma.  

Linje 40 (som föreslås tillhöra stomlinjenätet) omfattar idag 18 hållplatser 

och föreslås omfatta 13 hållplatser vid trafikstart 2022. Av dessa 13 

hållplatser är idag: 

 8 är tillgänglighetsanpassade.   

 8 hållplatser som ej behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen.  

 4 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 1 tillkommande hållplats, bytespunkt Marieborg   

 0 hållplats som behöver utredas vidare  

 6 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg standard eller att linjen får 

ändrad sträckning. Dessa hållplatser är; Söder Tull, Stortorget, Djäkneparksskolan, Tenngatan, 

Gröna vägen och Lasarettsvägen.  

Hållplatser som ej behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  
Samtliga hållplatser på linje 40 tillhör stomlinjenätet och behöver därför utgöra godkänd standard. 

Följande 8 hållplatser uppfyller en godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd.  

    Kommun Hållplats Anledning   

Finspång  Vistinge  Godkänd standard  

Finspång  Bävervägen  Godkänd standard 

Finspång  Mandelblomsvägen  Godkänd standard 

Finspång  Tegelbruket  Godkänd standard 

Finspång  Missionskyrkan  Godkänd standard 

Finspång Finspångs station  Godkänd standard 

Finspång Bergska skolan  Godkänd standard 

Finspång Mellangrind  Godkänd standard 

Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 4 hållplatser som kan anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard i det här fallet saknar ett eller flera hållplatslägen kontrast och/eller ledstråk. 

Hållplatserna har ett högt resande och tillhör stomlinjenätet och anses därför som mycket viktiga.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp 

Norrköping Norrköpings resecentrum  Tillgänglighetsanpassning   

Norrköping Norr Tull  Tillgänglighetsanpassning 

Norrköping Marielundsskolan  Tillgänglighetsanpassning 

Norrköping Sandbyhovsviadukten  Tillgänglighetsanpassning  
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Hållplatser som föreslås adderas till linjen  
Östgötatrafiken har identifierat 1 hållplatser som adderas till linje 40. Med anledningen till att 

bytespunkt Marieborg förväntas vara klar i december 2020 och har en betydande roll för 

trafiksystemet planeras stomlinje 40 angöra den.  

    Kommun Hållplats Anledning   

Norrköping Bytespunkt Marieborg   Ny linjedragning, sker år 2022 

Hållplatser som slutar trafikeras 
Östgötatrafiken har identifierat 6 hållplatser som slutar trafikeras av linje 40 främst för att reducera 

körtiden och därmed göra linjen mer attraktiv.  

    Kommun Hållplats Anledning  

Norrköping Söder Tull  Ny linjedragning  

Norrköping Stortorget  Ny linjedragning 

Norrköping  Djäkneparksskolan  Ny linjedragning  

Norrköping  Tenngatan  Ny linjedragning  

Finspång  Lasarettsvägen  Reducering av antalet stopp i tätorten 

Finspång  Gröna vägen  Reducering av antalet stopp i tätorten  

 

Linje 410 omfattar idag 47 hållplatser och föreslås omfatta 31 hållplatser 

vid trafikstart 2022. Av dessa 31 hållplatser är idag:  

 17 är tillgänglighetsanpassade.   

 17 hållplatser som ej behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen 

 6 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 1 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

 1 hållplats av behov av pendlarparkering  

 6 hållplatser föreslås få justerat läge  

 1 tillkommande hållplats, Fiskebyvägen  

 1 hållplats som föreslås få nytt namn 

 4 hållplats som behöver utredas vidare  

 16 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg standard eller att linjen får 

ändrad sträckning.  

Hållplatser som ej behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  
Följande 17 hållplatser uppfyller en godkänd standard utifrån antalet dagligt resande. Linje 410 tillhör 

inte stomlinjenätet och har därför något lägre krav än hållplatserna längs med stomlinjenätet.    

    Kommun Hållplats Anledning   

Finspång  Abel Beckers gata  Godkänd standard  

Finspång  Eneby centrum  Godkänd standard 

Finspång  Ringstadmon  Godkänd standard 

Norrköping Kvillingevägen  Godkänd standard 

Norrköping Stubbetorp  Godkänd standard 

Norrköping Bonäsvägen  Godkänd standard 

Norrköping Tingsbröten  Godkänd standard 

Norrköping Norrköpings resecentrum  Godkänd standard 
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Finspång Lotorps vägkors  Godkänd standard 

Finspång  Risinge kyrka  Godkänd standard 

Finspång Bävervägen  Godkänd standard 

Finspång Missionskyrkan  Godkänd standard 

Finspång  Finspång station  Godkänd standard 

Finspång Bergska skolan  Godkänd standard 

Finspång Laserttvägen  Godkänd standard 

Finspång Myrmalmskiosken  Godkänd standard 

Finspång Mellangrind  Godkänd standard 

 

Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 6 hållplatser som kan anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard i det här fallet saknar ett eller flera hållplatslägen kontrast och/eller ledstråk. 

Hållplatserna har ett högt resande och tillhör stomlinjenätet och anses därför som mycket viktiga.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp 

Norrköping Norr Tull  Tillgänglighetsanpassning  

Norrköping Hagagatan  Tillgänglighetsanpassning 

Norrköping De Geersgatan Tillgänglighetsanpassning 

Norrköping Björkbacken  Tillgänglighetsanpassning  

Norrköping Tråbrunna  Tillgänglighetsanpassning  

Norrköping  Skarsätter  Tillgänglighetsanpassning 

 

Hållplatser som föreslår få trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Östgötatrafiken ske ett behov att höja trafiksäkerheten på en hållplats, i det här fallet krävs ett nytt 

hållplatsläge för att höja trafiksäkerheten.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp  

Norrköping Svärtinge Skogsbacke  Nytt hållplatsläge (riktning Finspång för ökad trafiksäkerhet) 

 

Hållplatser som är i behov av pendlarparkering  
Pendlarparkering i anslutning till hållplats Mellangrind efterfrågas för att på så sätt öka 

marknadsandelen av bilisterna. 

Kommun Hållplats Åtgärdstyp  

Finspång  Mellangrind  Pendlarparkering  
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Hållplatser som föreslås få justerat läge  
Östgötatrafiken har tillsammans med Finspångs kommun konstaterat att följande hållplatser inom 

Finspångs tätort längs med Södra Storängsvägen bör justerat för att skapa ett jämnare hållplatsavstånd.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp 

Finspång  Gröna vägen  Flytta till korsningen Kraftkärrsvägen/Östermalmsvägen  

Finspång Laduvägen  Flyttas öster ut mot Ängsvägen  

Finspång Storängsskolan  Läge B flyttar söder ut i anslutning till läge A 

Finspång  Hårtorpsvägen  Slås samman med Skatglädjen för jämnare avstånd 

Finspång  Skatglädjen  Slås samman med Hårtorpsvägen för jämnare avstånd 

Finspång  Storängsskolan  Justerat läge för jämnare avstånd 

Hållplatser som föreslås adderas till linjen  
Östgötatrafiken föreslår att hållplats Fiskebyvägen adderas till linjen eftersom Norrköpings kommun 

har stora planer på exploatering i området.  

    Kommun Hållplats Anledning   

Norrköping Fiskebyvägen    För att knyta an till planprogram Norra Himmelstalund, år 
202x  

Hållplatser som föreslås nytt namn  
Eftersom hållplats Hårtorpsvägen och Skatglädjen föreslås slås samman till en är tanken att ett 

namnbyte sker i samband med detta.  

    Kommun Hållplats Förslag på hållplatsnamn    

Finspång  Hårtorpsvägen + Skatglädjen     Skathagsvägen   

Hållplatser som behöver utredas vidare 
Östgötatrafiken har identifierat 4 hållplatser som behöver utredas vidare tillsammans med kommunen 

för att möta det förändrade behovet på grund av exploateringsplaner.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp 

Norrköping Fiskebyvägen    Förslag på ny hållplats för att knyta an till planprogram 
Norra Himmelstalund  

Norrköping  Eneby centrum  För att skapa en jämn hållplatsbild på Finspångsvägen  

Norrköping De Geersgatan  Kort avstånd till närliggande hållplats 

Norrköping Svärtinge Skogsbacke  Nytt hållplatsläge (riktning Finspång för ökad trafiksäkerhet) 

Norrköping Skarsätter läge B Ny linjedragning  

Hållplatser som slutar trafikeras 
Östgötatrafiken har identifierat 16 hållplatser som slutar trafikeras av linje 410 främst för att reducera 

körtiden och därmed göra linjen mer attraktiv.  

    Kommun Hållplats Anledning  

Norrköping Matteusskolan   Kort avstånd till närliggande hållplats  

Norrköping  Ringstad  GC-bana finns  

Norrköping  Ringstad grustag  Få påstigande, GC-bana finns  

Norrköping  Berghamra  Få påstigande 

Norrköping  Stjärntorps vägkors  Närhet till Bonäsvägen, G/C-bana finns  

Norrköping  Svärtinge Idrottsplats  Närhet till Bonäsvägen, G/C-bana finns 

Norrköping  Ryssnäs  Närhet till Bonäsvägen, G/C-bana finns 
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Finspång  Kolstad  Lågt påstigande, låg trafiksäkerhet, G/C-bana finns 

Finspång Kolstad villa  Lågt påstigande, låg trafiksäkerhet, G/C-bana finns 

Finspång Melby  Låg trafiksäkerhet, planeras avvecklas dec 2020 

Finspång Ysunda Villa  Lågt påstigande, låg trafiksäkerhet, G/C-bana finns 

Finspång Ysunda  Lågt påstigande, låg trafiksäkerhet, G/C-bana finns 

Finspång Ekviken  Lågt påstigande, låg trafiksäkerhet, G/C-bana finns 

Finspång Sjärnvik  Lågt påstigande, låg trafiksäkerhet, G/C-bana finns 

Finspång Kommunistergården Risinge  Låg trafiksäkerhet, planeras avvecklas dec 2020 

Finspång Djupdalsvägen  Ersätts av Laduvägen  

 

Linje 412 omfattar idag 25 hållplatser och förslås omfatta 17 hållplatser vid 

trafikstart 2022. Av dessa 17 hållplatser är idag: 

 5 är tillgänglighetsanpassade.   

 7 hållplatser som ej behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen 

 7 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 1 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 6 tillkommande hållplats, Fiskebyvägen, Skarsätter, Tingsbröten, Björkbacken, Svärtinge 

Skogsbacke och Mon Kolstad  

4 hållplatser som behöver utredas vidare  

 15 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg standard eller att linjen får 

ändrad sträckning.  

Hållplatser som ej behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  
Följande 7 hållplatser uppfyller en godkänd standard utifrån antalet dagligt resande. Linje 410 tillhör 

inte stomlinjenätet och har därför något lägre krav än hållplatserna längs med stomlinjenätet.    

    Kommun Hållplats Anledning   

Norrköping Eneby centrum  Godkänd standard 

Norrköping Ringstadmon  Godkänd standard 

Norrköping Kvillingevägen  Godkänd standard 

Norrköping Stubbetorp  Godkänd standard 

Norrköping Bonäsvägen  Godkänd standard 

Norrköping Tingsbröten  Godkänd standard 

Norrköping Björkbacken  Godkänd standard 

Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 7 hållplatser som kan anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard i det här fallet saknar ett eller flera hållplatslägen kontrast och/eller ledstråk. 

Hållplatserna har ett högt resande och tillhör stomlinjenätet och anses därför som mycket viktiga.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp 

Norrköping  Norrköpings resecentrum  Tillgänglighetsanpassning 

Norrköping Norr Tull Tillgänglighetsanpassning 

Norrköping Abel Beckers gata  Tillgänglighetsanpassning   

Norrköping Hagagatan  Tillgänglighetsanpassning 

Norrköping Tråbrunna  Tillgänglighetsanpassning  
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Norrköping  Skarsätter  Tillgänglighetsanpassning 

Norrköping  Björkbacken Svärtinge  Tillgänglighetsanpassning 

 

Hållplatser som föreslår få trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Östgötatrafiken ske ett behov att höja trafiksäkerheten på en hållplats, i det här fallet krävs ett nytt 

hållplatsläge för att höja trafiksäkerheten.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp  

Norrköping Svärtinge Skogsbacke  Nytt hållplatsläge (riktning Finspång för ökad trafiksäkerhet) 

 

Hållplatser som föreslås adderas till linjen  
Östgötatrafiken har identifierat 6 hållplatser som adderas till linje 412. Dels för att jämna ut 

hållplatsavstånd längs med Finspångsvägen, dels för ny linjedragning i Svärtinge.   

    Kommun Hållplats Anledning   

Norrköping Fiskebyvägen    För att knyta an till planprogram Norra Himmelstalund  

Norrköping Skarsätter hållplatsläge B Ny linjedragning  

Norrköping Tingsbröten Ny linjedragning  

Norrköping Björkbacken Svärtinge  Ny linjedragning  

Norrköping Svärtinge Skogsbacke  Ny linjedragning  

Finspång Mon Kolstad  Vändslinga  

 

Hållplatser som behöver utredas vidare 
Östgötatrafiken har identifierat 3 hållplatser som behöver utredas vidare tillsammans med kommunen 

för att möta det förändrade behovet på grund av exploateringsplaner.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp 

Norrköping Fiskebyvägen    Förslag på ny hållplats för att knyta an till planprogram 
Norra Himmelstalund  

Norrköping  Eneby centrum  För att skapa en jämn hållplatsbild på Finspångsvägen  

Norrköping De Geersgatan  Kort avstånd till närliggande hållplats 

Norrköping Svärtinge Skogsbacke  Nytt hållplatsläge (riktning Finspång för ökad trafiksäkerhet) 

Norrköping Skarsätter läge B Ny linjedragning  

 

Hållplatser som slutar trafikeras 
Östgötatrafiken har identifierat 15 hållplatser som slutar trafikeras av linje 412 dels för att reducera 

körtiden längs med Finspångsvägen samt att linjen kommer sluta trafikera Kraftvägen på grund av 

bristande framkomlighet.   

    Kommun Hållplats Anledning att sluta trafikera   

Norrköping Matteusskolan   Kort avstånd till närliggande hållplats  

Norrköping  Ringstad  Finns GC-bana fram till hpl Tråbrunna  

Norrköping  Ringstad grustag  Få påstigande, GC-bana finns  

Norrköping  Berghamra  Få påstigande 

Norrköping  Stjärntorps vägkors  Närhet till Bonäsvägen, G/C-bana finns  

Norrköping  Svärtinge Idrottsplats  Närhet till Bonäsvägen, G/C-bana finns 

Norrköping Skarsätter hållplatsläge C Ny linjedragning  
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Norrköping Tingsbrötsvägen Ny linjedragning  

Norrköping Svängbacken Ny linjedragning 

Norrköping Vandrarvägen Ny linjedragning 

Norrköping Kraftvägen Ny linjedragning 

Norrköping Käggelbovägen Ny linjedragning 

Norrköping Högbackavägen  Ny linjedragning 

Norrköping Rosendalstorget  Ny linjedragning 

Norrköping Ryssnäs  Kort avstånd till närliggande hållplats 

 

Linje 450 (som föreslås tillhöra stomlinjenätet) omfattar idag 8 hållplatser 

och föreslås omfatta 9 hållplatser vid trafikstart 2022. Av dessa 9 

hållplatser är idag:  

 6 är tillgänglighetsanpassade.   

 6 hållplatser som ej behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen.  

 3 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 5 tillkommande hållplatser, Öster Tull år 2022. Övriga fyra Mirum, Stinsen och 

ersättningshållplats för Industrigatan och Älgstigen tidigast år 2027.   

 1 hållplats som föreslås nytt namn  

 4 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg standard eller att linjen får 

ändrad sträckning.  Älgstigen och Stortorget utgår år 2022. Söderköpings resecentrum och 

Industrigatan utgår tidigast år 2027.  

Hållplatser som ej behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  
 Samtliga hållplatser på linje 45 tillhör stomlinjenätet och behöver därför utgöra godkänd standard. 

Följande hållplatser uppfyller en godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd.  

    Kommun Hållplats Anledning   Trafikeringsstart (år) 

Söderköping Östra Rydsvägen  Godkänd standard 2022 

Söderköping  Nyströmska skolan   Godkänd standard 2022 

Söderköping Kullborg  Godkänd standard 2022 

Söderköping Friluftsbadet  Godkänd standard 2022 

Söderköping  Industrigatan Godkänd standard  2022 

 

Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 2 hållplatser som kan anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard i det här fallet saknar ett eller flera hållplatslägen kontrast och/eller ledstråk. 

Hållplatserna har ett högt resande och tillhör stomlinjenätet och anses därför som mycket viktiga.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp Trafikstart (år) 

Norrköping Väster Tull   Tillgänglighetsanpassning  2022 

Norrköping Söder Tull  Tillgänglighetsanpassning  2022 

Söderköping Sparvstigen Tillgänglighetsanpassning + vändslinga   2027 
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Hållplatser som föreslås adderas till linjen  
Östgötatrafiken har identifierat 5 hållplatser som adderas till linje 45.  

    Kommun Hållplats Anledning   Trafikeringsstart (år) 

Norrköping Öster Tull    Ny linjedragning 2022 

Norrköping Mirum  Öka upptagningsområdet  Tidigast 2027 

Söderköping  Stinsen  Ersätter Söderköping resecentrum  Tidigast 2027 

Söderköping Ersättningshållsplats för Industrigatan Länsmansgatan utgår  Tidigast 2027 

Söderköping  Ersättningshållsplats för Älgstigen Länsmansgatan utgår  Tidigast 2027 

Hållplatser som föreslås nytt namn  
Söderköpings kommun efterfrågar namnbyte av hållplats för att underlätta för turister och 

sällanresenärer.  

    Kommun Hållplats Förslag på hållplatsnamn    

Söderköping Östra Rydsvägen    Söderköping Norra  

Hållplatser som slutar trafikeras 
. 

    Kommun Hållplats Anledning  Trafikstart (år) 

Norrköping Stortorget  Ersätts av Öster Tull  2022 

Söderköping Söderköpings resecentrum   Ersätts av ny hållplats 

Stinsen 

Tidigast 2027 

Söderköping Industrigatan  Länsmansgatan utgår Tidigast 2027 

Söderköping  Älgstigen  Länsmansgatan utgår Tidigast 2022 

 

Linje 46 (som föreslås tillhöra stomlinjenätet) omfattar idag 9 hållplatser 

och föreslås omfatta 7 hållplatser vid trafikstart 2022. Av dessa 7 

hållplatser är idag:  

 4 är tillgänglighetsanpassade.   

 4 hållplatser som ej behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen 

 3 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 5 tillkommande hållplatser, Öster Tull och Harsby år 2022. Mirum och Söderköping Västra 

tidigast år 2027. Regional bytespunkt Ringarum år 2024 

 1 hållplatser föreslås byta namn  

 5 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg standard eller att linjen får 

ändrad sträckning. Djäkneparksskolan, Stortorget, Skönberga kyrka och Syntorps vägkors år 

2022. Ringarums centrum år 2024. 

Hållplatser som ej behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  
Samtliga hållplatser på linje 46 tillhör stomlinjenätet och behöver därför utgöra godkänd standard. 

Följande 4 hållplatser uppfyller en godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd.  

    Kommun Hållplats Anledning   Trafikstart (år) 

Norrköping Söder Tull  Godkänd standard  2022 

Valdemarsvik  Valdemarsviks busstation  Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik  Ringarums centrum  Godkänd standard 2022 

Söderköping Östra Rydsvägen  Godkänd standard 2022 
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Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 3 hållplatser som anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard i det här fallet saknar ett eller flera hållplatslägen kontrast och/eller ledstråk. 

Hållplatserna har ett högt resande och tillhör stomlinjenätet och anses därför som mycket viktiga.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp Trafikstart (år) 

Norrköping Väster Tull  Tillgänglighetsanpassning 2022 

Söderköping Harsby  Tillgänglighetsanpassning  2022 

Valdemarsvik  Vammarskolan  Tillgänglighetsanpassning   2022 

Hållplatser som föreslås adderas till linjen  
När den nya förbifarten är på plats kommer linje 46 trafikera den och angöra en ny hållplats i höjd 

med Östra Rydsvägen. När hållplats Öster Tull och Mirum finns på plats i Norrköping är tanken att 

linjen angör dessa.  

    Kommun Hållplats Anledning   Trafikeringsstart (år) 

Söderköping Söderköping Västra    Förbifart Söderköping Tidigast 2027 

Söderköping Harsby  Skönberga kyrka utgår 2022 

Norrköping  Mirum  Öka upptagningsområdet Tidigast 2027 

Norrköping Öster Tull  Ny linjedragning 2022 

Valdemarsvik  Regional bytespunkt 
Ringarum 

Trafikutveckling i stråket  Tidigast 2024 

Hållplatser som föreslås nytt namn  
Söderköpings kommun efterfrågar namnbyte av hållplats för att underlätta för turister och 

sällanresenärer.  

    Kommun Hållplats Förslag på hållplatsnamn    

Söderköping Östra Rydsvägen    Söderköping Norra  

Hållplatser som slutar trafikeras 
 

Kommun Hållplats Anledning  Trafikstart (år) 

Norrköping Djäkneparksskolan  Öster Tull tillkommer  2022 

Norrköping Stortorget  Ersätts av Öster Tull  2022 

Söderköping  Skönberga kyrka  Harsby tillkommer  2022 

Valdemarsvik  Ringarums centrum  Regional bytespunkt 

tillkommer  

2024 

Valdemarsvik  Syntorps vägkors  Ny linjedragning  2022  

 

Linje 460 omfattar idag 50 hållplatser (gamla linje 459) och föreslås 

omfatta 37 på hållplatser vid trafikstart 2022. Av dessa 37 hållplatser är 

idag: 

 16 är tillgänglighetsanpassade.   

 20 hållplatser som ej behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen.  

 8 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 3 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  
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 6 tillkommande hållplatser, Hageby centrum, Trumpetaregatan, Ringdansen centrum, 

Mossebo bussterminal år 2022 och ersättningshållplats för Dockgärdet år 2027.  

 1 hållplatser föreslås byta namn 

 25 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg standard eller att linjen får 

ändrad sträckning.  

Hållplatser som ej behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  
Följande 20 hållplatser uppfyller en godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd.  

    Kommun Hållplats Anledning   Trafikstart (år) 

Norrköping  Hageby centrum  Godkänd standard 2022 

Söderköping Östra Rydsvägen Godkänd standard 2022 

Söderköping Margaretagatan  Godkänd standard 2022 

Söderköping Skönberga kyrka  Godkänd standard 2022 

Söderköping Tomtaholsvägen  Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Hökbäcken Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Skälboö Godkänd standard  2022 

Valdemarsvik  Lybecksvägen Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Ringarums centrum Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Bråta vägkors Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik  Eriksberg Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Syntorps vägkors Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Bruksgatan Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik  Gusums centrum Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Gamla torget Godkänd standard  2022 

Valdemarsvik  Birkekärr, Norra Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Brårum Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Fifallavägen  Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik Skördevägen Godkänd standard 2022 

Valdemarsvik  Valdemarsviks busstation  Godkänd standard 2022 

Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 8 hållplatser som kan anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard i det här fallet saknar ett eller flera hållplatslägen kontrast och/eller ledstråk. 

Hållplatserna har ett högt resande och/eller tillhör stomlinjenätet och anses därför som mycket viktiga.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp Trafikstart (år) 

Norrköping Norrköpings resecentrum  Tillgänglighetsanpassning 2022 

Norrköping Djäkneparksskolan    Tillgänglighetsanpassning 2022 

Norrköping Söder Tull  Tillgänglighetsanpassning  2022 

Söderköping Harsby Tillgänglighetsanpassning 2022 

Norrköping  S:t Johannes kyrka  Tillgänglighetsanpassning 2022 

Norrköping Trumpetaregatan  Tillgänglighetsanpassning 2022 

Norrköping  Ringdansen centrum  Tillgänglighetsanpassning 2022 

Valdemarsvik  Vammarskolan  Tillgänglighetsanpassning  2022 
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Hållplatser som föreslås få trafiksäkerhetsåtgärder och 

pendlarparkering 
Trafiksäkerhetsåtgärder avser i detta fall investering i säker passage längs med följande hållplatser 

längs med E22.  

Kommun Hållplats Åtgärdstyp Trafikstart (år) 

Norrköping Kummelby  Tillgänglighetsanpassning, förbättring av passage 2022 

Norrköping Tingstad  Tillgänglighetsanpassning, förbättring av passage, 
pendlarparkering  

2022 

Söderköping Korsbrinken  Tillgänglighetsanpassning, förbättring av passage + 
cykelparkering  

2022  

Hållplatser som föreslås adderas till linjen  
I och med att linjen kommer trafikera Hagebygatan och köra via Kullborg i Söderköping, tillkommer 

följande hållplatser. Även Mossebo bussterminal tillkommer för att på ett enkelt sätt ansluta till den 

kommersiella trafiken.  

    Kommun Hållplats Anledning   Trafikstart (år) 

Norrköping  S:t Johannes kyrka  Ny linjedragning 2022  

Norrköping Hageby centrum  Ny linjedragning 2022 

Norrköping Trumpetargatan  Ny linjedragning 2022 

Norrköping  Ringdansen centrum  Ny linjedragning 2022  

Söderköping Ersättningshållplats för Dockgärdet Ny linjedragning 2027 

Valdemarsvik  Mossebo bussterminal  För att ansluta till kommersiell 
trafik  

2022 

Hållplatser som föreslås nytt namn  
Söderköpings kommun efterfrågar namnbyte av hållplats för att underlätta för turister och 

sällanresenärer.  

    Kommun Hållplats Förslag på hållplatsnamn    

Söderköping Östra Rydsvägen    Söderköping Norra  

Hållplatser som slutar trafikeras 
Östgötatrafiken har identifierat 25 hållplatser som slutar trafikeras av linje 459 dels för att följande 

hållplatser har ett lågt påstigande och utgörs av en låg standard.  

    Kommun Hållplats Anledning att sluta trafikera   Trafikstart (år) 

Norrköping Stortorget  Ersätts av Öster Tull  2022 

Norrköping Ljuraskolan Ny linjedragning (Hagebygatan)  2022 

Norrköping Kardusen   Ny linjedragning (Hagebygatan)  2022 

Norrköping  Bjärby  Närhet till hållplats Ringdansen 
centrum  

2022 

Norrköping  Hållstadsvägen  Närhet till hållplats Kummelby  2022 

Norrköping  Restad  Närhet till Tingstad  2022 

Norrköping  Fransberg  Närhet till Tingstad 2022 

Söderköping Klevbrinken  Ny linjedragning, sker tidigast år 2027  2027 

Söderköping  Dockgärdet  Bristande trafiksäkerhet, ny 
linjedragning, se tidigast år 2027  

2027 

Söderköping Söderköpings resecentrum  Hållplats Stinsen ersätter  2027 

Söderköping Margaretagatan Hållplats Industrigatan E22 ersätter  2027 

331



 

 

Sida 38 av 38  

Söderköping Skönberga kyrka  Slutar trafikeras när Harsby finns på 
plats 

2022 

Söderköping Gata  Få boende och påstigande  2022 

Söderköping Braberg  Få boende och påstigande 2022 

Söderköping Kulla Få boende och påstigande  2022 

Söderköping Skårlöten  Få boende och påstigande 2022 

Valdemarsvik  Råstock  Få boende och påstigande  2022 

Valdemarsvik  Höckerum  Få boende och påstigande 2022 

Valdemarsvik Björkhamra Få boende och påstigande 2022 

Valdemarsvik Takmossen Få boende och påstigande 2022 

Valdemarsvik Ringsrums värdshus  Ersätts av ny bytespunkt Ringarum 2024 

Valdemarsvik Hult  Få boende och påstigande 2022 

Valdemarsvik Hökdalen  Få boende och påstigande 2022 

Valdemarsvik Birkekärr, Södra  Närliggande Birkekärr Norra 2022 

Valdemarsvik Mossebo  Få boende och påstigande  2022 
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Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång 

Organisationsnummer 212000-0423 

www.finspang.se 

Telefon 0122-850 00   

Fax 0122-850 33   

kommun@finspang.se   
 

Handläggare 

Helena Wastesson 

Trafikstrateg 

0122-850 00 

 

 

Sammanställning synpunkter - 
trafikutredning stråk Finspång- Norrköping 
Synpunkter på Östgötatrafikens trafikutredning, stråk Finspång- Norrköping 

har inhämtats från kollektivtrafikutvecklingsgruppens deltagare  

Christina Skoglund Siemens Energy AB 

 

Jättebra att ni förbättrat angående minskad restid och utökat utbud, har dock 

några kommentarer. Står att ni utgått från resestatistik men hur fångar ni upp 

dessa som i dagsläget inte pendlar men skulle vilja om det var enklare? Vet 

att många på Siemens önskar tillbaka sträckan om går förbi Hultet och längs 

med Finspångsvägen och pendlar inte i dagsläget då det blir för krångligt att 

ta sig till Söder Tull eller Resecentrum. Nu när ni inte har kvar Söder Tull 

blir det väldigt långa sträckor för de som bor i de södra delarna.  

Ni skriver att mellan Söder Tull och Resecentrum finns annan 

kollektivtrafik men i dessa tider (och kanske även i framtiden) ska man hålla 

avstånd och undvika att komma i kontakt med många människor vilket gör 

att man vill undvika många lokala resor.  

Enligt intensitetskartan sett till befolkning som bor i Norrköping och 

pendlar till Finspång finns tyngdpunkten i Nordantill och ut mot Haga vilket 

skulle omhändertas av sträckan Hultet och Finspångsvägen samt även få 

med de södra delarna. 

Curt Nicolingymnasiet biträdande rektor, Jan Ström.  

För oss på Curt Nicolin Gymnasiet så är en fungerande kollektivtrafik helt 

avgörande och detta ur flera perspektiv och här ska nämnas några. Det 

behöver finnas täta turer som kan tillfredsställa behovet för våra elever och 

personal på daglig basis, men också för att de på sikt ska känna att Finspång 

är en attraktiv kommun att verka i med bra boende, utbildningar och service 

samtidigt som Finspång närhet till storstadens utbud. Därför är det också av 

vikt att det finns turer som täcker alla dagars behov med en lite annorlunda 

tidtabell och prioritering på helgerna än veckodagarna. På veckodagarna är 

frekvensen och snabbheten mellan orterna mer avgörande medan på 

helgerna är tillgängligheten till turer över hela dygnet mer avgörande. 

Fungerar detta bra så sparas miljön och det skapas trygghet för familjers 

Datum  

2021-01-21  
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nära och kära som kan utbilda sig, arbeta och roa sig i både Finspång och 

Norrköping och orterna flätas samman, vilket ökar attraktionen för båda 

orterna. Med bra och rätt anpassad kollektivtrafik mellan främst Norrköping 

och Finspång så kommer båda dessa orter bli starkare eftersom de då 

kompletterar varandra och detta stärker även Östgötatrafikens betydelse och 

intressen. För Curt Nicolin Gymnasiet del behöver även linjen mot 

Norsholm och Skärblacka utvecklas på dagtid då detta är ett starkt 

upptagningsområde för skolan. Idag krävs det ofta att våra elever från 

Skärblacka behöver skaffa egen skjuts på många dagtider. 

Rektor Bergska skolan Tangra Brussander instämmer i Jan Ströms 

synpunkt.   
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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 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Slutredovisning Lekplats Östra Hårstorp 

 

Beskrivning av ärendet 

Hösten 2016 inkom ett e-förslag där frågeställaren ser ett behov av lekplats på 

Östra Hårstorp i och med att det finns många barn i området samt kommunens 

planer att utveckla området mellan KL-industri och Östra Hårstorp.  
 

I KS2018-§49 tilldelas sektor samhällsbyggnad uppdraget att i samband med 

pågående planarbete se över behovet av en kommunal lekplats i det aktuella 

området. I investeringsplan 2019-2021, KS 2018.1309, tilldelades medel till 

lekplats Östra Hårstorp.  

 

Lekplats Östra Hårstorp stod färdig till sommaren 2020. Lekplatsen riktar sig 

mot åldersgruppen 0 år och uppåt.  

 

Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 687 628 kronor. 

 

Totala tillkommande driftkostnad uppgår till 32 748 kr. 

Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 54 103 kronor per år. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

 

Bilagor: Ekonomisk slutredovisning 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning Lekplats Östra Hårstorp 
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Startdatum

Slutdatum 2020-07

9122

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Invänta antal timmar som ska faktureras

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Lekplats Östra Hårstorp

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2018.1309

687 628 kr

1 000 000 kr

Driftutfall

Annat, Kommentera

312 372 kr

86 851 kr

-86 851 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Projektet finansieras dels ur budget för lekplatser (986 tkr) som är ett samlingsprojekt där 
Bruksparken är utpekat som ett objekt (samlingsprojektet nr. 1564) och dels ur investeringsplan 2018, 
där bruksparken är ett utpekat objekt (500 tkr).

Projektet innebär både upprustning av befintlig lekpark samt anläggande av vattenlek.

Kapitalkostnader uppgår till 54 103kr per år varav 40 351 kr avser avkrivningar och 13 753 kr avser 
intern ränta. Kostnaden för drift och under håll uppgår till 32 748 kr fördelat på 9 192 kr för 
belysningspunkter och 23 556 kr för skötsel av lekplats.

ansvar  5410
ve 2500
akt
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Kommunstyrelsen  

 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2019 

 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för infrastruktur 2019 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 

investeringsmedel för asfaltering. Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 

2 200 000kr 

 

Investeringskostnaden uppgår till 2 248 014 kronor.  

Kapitalkostnader för projektet uppgår till 143 134 kronor för avskrivning och 44 

960 kronor. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

 

Bilagor:  Asfalterade gator 2019 

 Ekonomisk slutredovisning 

  

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 9129: 

Asfalt 2019 
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Startdatum

Slutdatum 2020-05

9129

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Asfaltering 2019

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2018.1309

2 248 014 kr

2 200 000 kr

Driftutfall

-48 014 kr

188 094 kr

-188 094 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Kapitalkostnader uppgår till 188 094 kr per år varav 143 134 kr avser avkrivningar och 44 960 kr avser 
intern ränta.  Avräkning av tillkommande kapitalkostnader sker mot minskade kapitalkostnader mellan 
2019 och 2020.

ansvar  5410
ve 2402
akt
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Gator/område m² m² m² Kostnad Kostnad Kostnad
2019 Körbana Gångbana GC väg Huvudväg Lokalgata GC

Slåttervägen 1534 140 227 0
Jägarvägen 863 78 889 0

Grenadjärvägen 1780 162 714 0
Pionjärvägen 1260 115 180 0
Profilvägen 1404 128 343 0 0

Myrmalmsväg, södra sidan av Bergslagsvägen 1588 145 163 0
Myrmalmsväg, norra sidan av Bergslagsvägen 649 59 327 0

Backvägen 1150 105 124 0
Varggropsvägen 694 63 440 0
Bergalidsvägen 1492 136 387 0

Stora allén 5320 486 314 0 0
Fridhemsvägen 1478 135 108 0

GC, Gronvägen-dunderbacksvägen 280 0 0 25 595
GC, Vesslevägen-Lotorpsstigen 450 0 0 41 136

Falla, Rosenlundsvägen, Axvägen, Rapsvägen 2973 447 271 769 40 861
Ekedalsvägen 1230 112 437 0

23415 447 730 614 657 1 525 765 107 592
Summa: 24592 2 248 014
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Kommunstyrelsen  

 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2020 

 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för infrastruktur 2020 tilldelades sektor samhällsbyggnad 

investeringsmedel för asfaltering. Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 

2 800 000kr 

 

Investeringskostnaden uppgår till 2 752 480 kronor.  

Kapitalkostnader för projektet uppgår till 219 748 kr. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

 

Bilagor:  Asfalterade gator 2020 

 Ekonomisk slutredovisning 

  

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2020 
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Startdatum

Slutdatum 2020-12

9232

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Driftutfall

Annat, Kommentera

47 520 kr

219 748 kr

-219 748 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Asfaltering 2020

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2019.1167

2 752 480 kr

2 800 000 kr

Kapitalkostnader uppgår till 219 748 kr per år varav 164 698 kr avser avkrivningar och 55 050 kr avser 
intern ränta.  Avräkning av tillkommande kapitalkostnader sker mot minskade kapitalkostnader mellan 
2019 och 2020.

ansvar  5410
ve 2402
akt
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Gator/område m² m² m² Kostnad Kostnad Kostnad
2020 Körbana Gångbana GC väg Huvudväg Lokalgata GC

 Hyttvägen 1561 145 107
 Slottsvägen-Bruksgatan 2100 195 211

 Finster waldevägen 1490 138 507
 Finnvedsvägen (Kalkugnsvägen-Norrköpingsvägen) 1280 118 986

 Bangårdsvägen 2400 223 099
 Kanalgatan 1469 136 555

 Grosvadsvägen 2630 244 479
 Villavägen 2512 694 233 510 64 513

 Dunderbacksvägen 3532 328 327
 Gärdesvägen 1110 103 183

 Djupdalsvägen, norra 1128 104 856
 Hemmansvägen 690 64 141

 Ängsvägen 1560 145 014
 Gröna vägen 989 91 935
 Sundsvägen 3055 283 986

 GC, bakom Storängsskolan 921 0 85 614
 Gångbana Brinkvägen 41 0 3 811

Fjärilsvägen 114 10 597
Gångbana Stråvägen 84 0 7 808

Kalkugnsvägen 250 23 239

27870 125 1615 541 479 2 049 254 161 747
Summa: 29610 2 752 480
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Kommunstyrelsen  

 

 

Slutredovisning Butbro gång-och cykelbro 

 

Beskrivning av ärendet 

Behovet av en bro över Lotorpsån, här kallad Butbro gång-och cykelbro, 

framkom under planeringsstadiet av gång-och cykelväg Butbro. Flera olika 

modeller av broar och utredningar har under åren genomförts. Projektet har lagts 

ner för att återigen plockas upp under 2017 för nuvarande gestaltning. 

 

Butbro gång-och cykelbro sammanlänkar gång-och cykelvägen mellan Butbro 

och Östermalmsvägen och bidrar till att både vuxna och barn kan ta sig mellan 

olika målpunkter på ett tryggt och säkert sätt. 

 

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun. 

Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 558 538 kronor varav 

kommunens del utgör 1 218 831 kronor. Projektet har även föranlett 

förgävesprojekteringskostnader med 66 137 kronor, vilket till 50 % ingår i 

bidrag från Trafikverket. 

 

Totala tillkommande driftkostnaden för gc-och bro uppgår till 19 116 kr. 

 

Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 167 158 kronor per år, bidraget från 

Trafikverket minskar den årliga kostnaden med 57 735 kr, vilket ger en 

nettokostnadseffekt på 109 423 kronor. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

Bilagor: Ekonomisk slutredovisning 
 
 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning Butbro gång- och cykelbro 
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Startdatum

Slutdatum 2018-12

1565

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

GC-väg Butbro, brodel

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2016.0267

1 218 831 kr

1 500 000 kr

Driftutfall

Annat, Kommentera

281 169 kr

105 056 kr

-105 056 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Kommunen har fakturerat Trafikverket med halva kostnaden för anläggning av GC-vägen som 
kommunen blivit väghållare för i samband med färdigställandet av byggnation. Bruttokostnaden för 
helaprojektet exklusive bidrag var 2 491 707 kr

Projektet har även inneburit förgävesprojekteringar med 66 137 kr, vilket trafikverket betalat hälften 
för. 

Kapitalkostnader uppgår till 167 158 kr per år varav 115 987 kr avser avkrivningar och 51 171kr avser 
intern ränta. Upplösning av det statliga bidraget från trafikverket minskar den årliga belastningen på 
driftbudgeten med 57 735 kr.

ansvar  5410
ve 2402
akt
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Kommunstyrelsen  

 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, 
Konstgräsplan Lotorp 

 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med projektet var att anlägga en konstgräsplan i Lotorp. I samband med 

projektering framkom att marken var förorenad utifrån tidigare användning.  

 

Utifrån av att det finns ett stort behov av att sanera området gjordes en temporär 

åtgärd för att idrottsföreningen skulle kunna bedriva sin verksamhet. Därav 

anlades en gräsplan som beräknas kunna användas för verksamhet under tre år i 

avvaktan på sanering i dialog mellan kommunen och föreningen. 

 

Den totala kostnaden för åtgärden uppgick till 1 073 149 kr mot budgeterade 

1 300 000 kr. 

 

Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 379 179 kronor per år, avskrivningstiden 

är satt till tre år i och med ovanstående. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

 

Bilaga: Ekonomisk slutredovisning 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning Konstgräsplan Lotorp 
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Startdatum
Slutdatum 2019-08

9049

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Invänta antal timmar som ska faktureras

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Driftutfall

Annat, Kommentera

226 851 kr

469 563 kr

-469 563 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt
Beräknat utfall helårseffekt
Differens

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall
Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Fotbollsplan Lotorp

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § Dnr: KS.2016.0117 

1 073 149 kr
1 300 000 kr

Det var ursprungligen tänkt att det skulle anläggas en konstgräsplan men istället anlades entillfällig 
gräsplan på grund av föroreningssituationen i området.

Kapitalkostnader uppgår till 379 179 kr per år varav 357 716 kr avser avskrivningar och 21 463 kr avser 
intern ränta. 

ansvar  5410
ve 2023
akt
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Kommunstyrelsen  

 

 

Investeringsmedgivande räddningsfordon 2021 

 

Beskrivning av ärendet 

 

Sektor samhällsbyggnad önskar ta del av 2021 års investeringsmedel enligt 

beslut §412 KS.2020.1012 för investering i räddningsfordon inom ramen för 

investeringar för samhällsskydd. 

 

Räddningsenheten har idag två bas räddningsfordon (stora brandbilar). Det ena 

fordonet används av heltidspersonalen, den andra bilen används av 

deltidspersonalen. Fordonet som används av deltidpersonalen är från 2002 och 

behöver bytas ut då servicekostnaden blir allt dyrare samt att utrustningen inte 

lägre är tillförlitlig. 

 

Investeringen beräknas uppgå till 6 miljoner kronor. Investeringen innebär nya 

kapitalkostnader som finansieras från kommungemensamma kostnader. 

Ramjustering till sektorn sker vid slutredovisning av investeringen. 

 

Förslag till beslut 

1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för 

investering i räddningsfordon 2021 med 6 miljoner kronor. 

2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för 

samhällsskydd enligt §412 KS.2020.1012 

3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramjustering för nya 

kapitalkostnader i samband med slutredovisning. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Byggnation av Lotorps förskola 

 

Beskrivning av ärendet 
Lotorps förskola är en utpekad i investeringsplan för 2021. I Lotorps tätort har 

det tidigare funnits förskoleverksamhet. Verksamhetslokalerna drabbades av 

brandskada 2018 orsakat av ett tekniskt fel i ett ventilationsaggregat. 

Konsekvensen av branden blev omfattande då en avdelning drabbades av 

totalskada och resterande delar rökskadades. 

Ägarförhållandet av förskolan var uppdelat i flera delar då verksamheten utökats 

vid flera tillfällen. Ursprunglig byggnad med en avdelning ägdes av Finspångs 

kommun och resterande delar var inhyrda genom externt moduluthyrnings 

företag. Då förvaltningen i dialog med övriga ägare och försäkringsbolag 

undersökte möjligheten till återuppbyggnad uppstod hinder. 

Förvaltningen i dialog med myndighetsnämnd kunde konstatera att 

återuppbyggnad inte var möjlig med gällande detaljplan. Efter dialog med sektor 

Utbildning upptogs förhandling med modulägaren om uppsägning av befintligt 

kontrakt. Den kommunägda delen av förskolan ersattes av försäkringsbolaget 

och revs. Förskoleverksamhet flyttades till de av kommunen inhyrda modulerna 

på Tegelbruksområdet. Dessa var sedan tidigare uppsagda av kommunen men 

återupptogs i och med branden. Modulerna ägdes av samma bolag som i Lotorp. 

Nulägesbeskrivning 

Förvaltningen har genomfört en lokaliseringsutredning i Lotorps tätort med 

huvudsyfte att etablera en sex avdelnings förskola. I dialog med 

samhällsplaneringsenheten pekades tre möjliga områden ut. Tallgläntan, 

centrumfastigheten i anslutning till gamla konsum samt tomt där förskolan 

tidigare var etablerad. När samtliga underlag och förutsättningar var 

genomgångna så befanns befintlig förskole tomt som mest lämplig.  

Planeringsförutsättningen stämdes av med kommunledningen och fastställdes 

under 2019. Fördjupade utredningar genomfördes och pekade tidigt ut behovet 

om tillförsel av ytterligare mark. Förhandling upptogs med grannägare om köp 

av mark. Efter förhandling tecknades avtal om förvärv av ytterligare mark samt 

trafikåtgärder i det framtida planområdet. Sedvanligt detaljplanearbete initierades 

av förvaltningen och genomfördes under 2019/20. Planen är fastställd av 

fullmäktige under hösten 2020 och har vunnit laga kraft.  
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Beskrivning av planerad förskoleverksamhet 

Förvaltningen föreslår att Lotorps förskola ska bestå av sex avdelningar. Antal 

förskoleplatser behöver utökas för att möta efterfrågan i närområdet och den nya 

förskolan bör ha kapacitet för ca.100 barn och 20 pedagoger.  

 

Lokalerna bör innehålla sex hemvister/avdelningar och gemensamma utrymmen. 

Verksamheten ska ges möjligheter att skapa lärmiljöer som rymmer ateljé, 

bibliotek, rörelse/drama samt natur och teknik. Lokalerna ska ha ett naturligt 

flöde, mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön. Entréernas placering är av 

betydelse och bör planeras in för att stämma med den pedagogiska idén. 

Förskolan planeras med tillagningskök. 

 

Antalet barn i förskoleåldern har ökat under ett antal år och ligger på en stabilt 

hög nivå. Förvaltningens samlade bedömning är att det över lång tid finns behov 

av en permanent förskola i upptagningsområdet. Förskolan ligger geografiskt bra 

med närhet till rekreationsområden. 

Beskrivning av planerad byggnation 

Förvaltningen har arbetat enligt principen modellförskola. En princip som initialt 

framtogs av Norrköpings kommun i dialog med arkitektgruppen GKAK. (Idag 

ARQLY) Finspångs kommun har inhämtat godkännande för användande av 

grundhandlingar. Denna princip har genomförts vid byggnationen av Lillängens 

förskola 4 avdelningar. Utvärderingen av denna byggnation bedöms som mycket 

god. 

 

Projekteringen har som ovan inriktats mot en sex avdelnings förskola 

innehållande ett tillagningskök. I planeringen har även hänsyn tagits till 

fastighetens geotekniska förutsättningar gällande markfukt och eventuell 

pålning. Byggnaden kommer att behövas höjas för att hantera eventuella 

fuktproblem.  

 

Projektet planeras enligt byggnadsstandard Silver och certifieras enligt metodik 

för fuktstandard. Ytterligare planerings faktorer är paneler för solenergi samt 

medel för konstnärlig utsmyckning.  

 

I och med valet av modellförskola har förvaltningen tillgång till ett flertal 

referensobjekt. Här kan konstateras att de senaste projekten i vårt närområde 

innehållande sex avdelningar har kostat: 
 

Namn  Kostnad 

Kimstad förskola  upphandlad 2018 51,2 mkr 

Fyrby förskola      upphandlad 2019 54 mkr 

Projekteringskostnaderna för ovanstående projekt ligger i spannet 4,1–4,6 mkr.  
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Med stöd av ovanstående faktorer gör förvaltningen den bedömningen att 

kostnadsramen 55 mkr bör kunna hållas. Exakt svar kan endast ges när eventuell 

upphandling genomförts. Dock kan konstateras att marknaden i dagsläget inte är 

överhettad. Projektet borde uppvisa ett stort intresse från entreprenörer. 

Ekonomiperspektiv 

Förvaltningen bedömer att projektet väl överensstämmer med de önskemål som 

sektor utbildning ställt upp. I förslaget finns även tillagningskök medräknat.  

 

Projektets kalkylering visar på en bedömd kostnad om ca 55 mkr för 

genomförande av nybyggnation av förskola Lotorp. I projektet finns inte 

inventarier inräknande utan föreslås äskas separat av sektor Utbildning. 

 

I projektet medräknas följande: 

 avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning 

 avsättning av medel för solceller 

 

Framtida hyreskostnad belastas Sektor Utbildning och finansieras inom ram för 

sektorn. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om genomförande av 

upphandlad entreprenad inom en kostnadsram om maximalt 55 mkr. 

investeringskostnader för om – och nybyggnation per 2021 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1 Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att upphandla projekt Lotorps 

förskola 

2 Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig 

utsmyckning 

3 Att kostnader för genomförd investering regleras genom fastighetshyra 

som belastar sektor Utbildning. I internhyra ska kostnader såsom räntor, 

avskrivningar samt driftskostnader beaktas 

4 Att behov av möbler samt annan utrustning till sektor Utbildning prövas 

inom ramen för verksamhetsinvesteringar 2022 och beslutas i enlighet 

med KS delegationsordning. 
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Uppföljning och ansökan utvecklings- och 
omställningspott för preventivt arbete i hälso- och 
sjukvårdsorganisationen 

 

Beskrivning av ärendet 
 

Utifrån det strategiska målet i Agenda 2030 ”God hälsa och välbefinnande” där 
Finspångs kommun ska skapa förutsättningar för varje individ att ta ansvar för sin 
egen hälsa, sökte och beviljades sektor vård och omsorg medel från utvecklings- 
och omställningspotten för att arbeta preventivt inom områdena fall, undernäring 
och trycksår. 

I Omsorgsberedningens strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka 
patientsäkerheten finns som förslag att all personal på alla nivåer ska vara delaktiga i 
arbetet att skapa en riskförebyggande säkerhetskultur. Utifrån det sökte även 
sektorn medel för att intensivt arbeta med förflyttningsteknik för att förebygga 
vårdskador i samband med förflyttningar, men även förebygga ur ett 
medarbetarperspektiv, för att förhindra arbetsskador.  

 
Utvecklingsmedlen som beviljades användes för att anställa arbetsterapeut och 
fysioterapeut som fick i uppdrag att arbeta med preventiva insatser och med 
patientsäkerhetsinsatser. Under 2020 har följande delar utvecklats: 

Arbetsterapeut och fysioterapeut har fortbildat sig i förflyttningsteknik för att 
därefter skapa en utbildning i tre delar för omvårdnadspersonal. Utbildningen 
innehåller praktiska moment samt ett skriftligt utbildningsmaterial. En ny lokal har 
iordningställts med arbetstekniska hjälpmedel för att möjliggöra de praktiska 
momenten. Vid årets slut har cirka 50 medarbetare slutfört utbildningen som blev 
något försenad på grund av rådande pandemi.  

En plan för uppstart av det preventiva arbetet med hjälp av kvalitetsregistret senior 
alert har gjorts för samtliga enheter inom vård och omsorg. Dock har den inte 
kunnat följas fullt ut på grund av pandemin, men kommer att återupptas under 
våren 2021. Arbetsmaterial och koncept finns framarbetat vilket också kommer 
kopplas ihop med den e-learningplattform som håller på att implementeras i 
sektorn.  

Ett arbetssätt för att erbjuda personer som beviljats trygghetslarm ett hembesök av 
arbetsterapeut med syftet att verka fallförebyggande har tagits fram under året. 
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Arbetssättet har sjösättas i slutet av 2020 och kommer under 2021 att vara en del i 
Rehabenhetens ordinarie verksamhet.  

Då samtliga delar i satsningen på grund av pandemin inte har kunnat genomföras 
fullt ut är det svårt och för tidigt att se några effekter. Del av tiden har också krävts 
för planering och förberedelser inför själva insatserna. 

Ansökan utvecklingsmedel preventivt arbete för 2021 

För att Finspångs kommun och sektor vård och omsorg ska kunna fortsätta att 
utveckla det preventiva arbetet för att förhindra fallolyckor, undernäring och 
trycksår samt stärka patientsäkerheten så ansöks om medel från utvecklings- och 
omställningspotten för 2021.   

För att kunna implementera planen för det preventiva arbetet i kvalitetsregistret 
senior alert behöver en arbetsterapeut avsätta arbetstid om 25 %. Vad gäller insatsen 
för patientsäkerhet genom kunskapshöjning i förflyttningsteknik behöver 
arbetsterapeut och fysioterapeut avsätta 35–40 % var av sin sysselsättningsgrad för 
att kunna slutföra påbörjat arbete. 

 

Ansökan 
Sektor vård och omsorg ansöker om 600 000 kronor i utvecklingsmedel för att 
arbetsterapeut och fysioterapeut ska kunna fortsätta att arbeta med preventiva 

insatser och avsluta påbörjade patientsäkerhetsinsatser under år 2021.  

 
Av de avsatta medlen i utvecklings- och omställningspotten för år 2021 finns 
2 759 000 kronor kvar. Vid beviljande av ovan sökta summa (600 000 kronor) finns 
2 159 000 kronor kvar.  
 

 

Förslag till beslut 
 

1. Att godkänna ansökan om medel från utvecklings- och omställningspotten 
enligt ovan till Hälso- och sjukvårdsorganisationen för att fortsatt arbeta 
preventivt under 2021 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Styr- och ledningsmodell Finspångs kommun 

 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en beskrivning av kommunens styr- och 

ledningsmodell. Syftet med beskrivningen är att den ska ge en övergripande 

helhetsbild av hur verksamheten i kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet 

planeras och följs upp och vilka krav som ställs på förvaltning och bolag. 

I beskrivningen samlas de beslut som finns kring vi ska arbeta med styrning och 

ledning i kommunen. 

Tanken är att det ska vara ett levande dokument som förändras i takt med nya 

beslut och rutiner och att det finns länkar i dokumentet till aktuella 

styrdokument. 

Dokumentet riktar sig främst till chefer, förtroendevalda och de som har en 

stödfunktion till ledningen. 

Beskrivningen ska även användas vid introduktion av nya chefer och 

förtroendevalda och den kommer att kompletteras med en 

powerpointpresentation. 

För att underlätta att dokumentet ska vara en levande och uppdaterad beskrivning 

är tanken att det inte ska fastställas politiskt.  

 

Förslag till beslut 

1. Att ta informationen till protokollet 
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1. Inledning 
Detta dokument beskriver Finspångs kommuns styrmodell och riktar sig i första 

hand till dig som är förtroendevald eller chef och till dig som stödjer politiker och 

chefer i arbetet med ledning och styrning. Styrmodellen gäller för hela 

kommunkoncernen.  

Vad beskrivs i styrmodellen?  

Styr- och ledningsmodellen ger en övergripande helhetsbild av hur verksamheten i 

kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp och vilka krav 

som ställs på förvaltning och bolag. För bolagen gäller samma krav som för 

förvaltningen om inget annat anges.  

Din del i styrmodellen  

Oavsett om du är förtroendevald, chef eller har en stödfunktion har du ansvar för 

att ta till dig innehållet i styrmodellen och arbeta utifrån modellen i din vardag. 

Styr- och ledningsmodellens bärkraft påverkas av kultur, värderingar och attityder i 

vår organisation. Om modellen ska få genomslag och effekt måste helheten 

stämma överens. Här har politiker och chefer ansvar för att aktivt visa vägen 

genom att agera enligt innehållet i kommunens vision och följa styrmodellen i sitt 

arbete.  

Hänvisningar i dokumentet  

I styr- och ledningsmodellen ingår också ett antal hänvisningar till andra 

styrdokument. Dessa dokument hittar du på kommunens intranät eller hemsida. 

Begreppsförklaring 

Medborgare - Personer som är folkbokförda i kommunen. 

Kund/brukare – Ett samlingsbegrepp för de individer, grupper, företag eller 
organisationer som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet 
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2. Grunden i vår styr- och ledningsmodell 

 

En styr- och ledningsmodell ska grundas på en genomtänkt systematik och att alla 

delar i modellen samverkar. Den ska binda ihop styrfilosofi med struktur och 

arbetsprocess och tydliggöra roller. Modellen ska göra det enklare att ha kundens 

fokus, dvs de vi skapar värde för och vad som är viktigt för dem. Den ska bidra till 

en ökad samverkan och helhetssyn i verksamheterna samt att medarbetarna kan 

känna stolthet för det arbete som utförs. Styr- och ledningsmodellen gäller för alla 

verksamheter, delar av det gäller också för bolagen.  

Utgångspunkten i styrmodellen är verksamheternas grunduppdrag och vision, 

inriktning och mål. 

2.1. Styrfilosofi - Mål- och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning i en politisk organisation sker genom att mål sätts, 

resurser fördelas, uppföljning sker och förbättringar beslutas. En viktig del i 

målstyrningen är att fokusera på de resultat som ska nås. Resultaten utgör 

grunden och är ett viktigt underlag för att kunna analysera måluppfyllelsen. 

Sammantaget hjälper detta kommunen att på alla nivåer fokusera på de mål och 

resultat som är mest väsentliga för verksamheterna. 

Grundläggande för en väl fungerande resultatstyrning är att det går att följa mål 

och uppdrag från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen till förvaltningen, den 

enskilda enheten och till slut i mötet med kund/brukare. Det måste finnas en ”röd 

tråd” i detta arbete.    

 

Den röda tråden: Politiskt fattade beslut ska kunna gå igenom organisationen och 
utföras och märkas i mötet mellan medarbetare och kund/brukare 

357



 

Styr- och ledningsmodell 

  

 

5 (21) 

 

 

 

 

 

Det ska vara enkelt att följa upp och återkoppla 

 

 

Utgångspunkten i målstyrningen är 

kommunens vision och de lokala målen 

med sitt ursprung i de globala målen i 

Agenda 2030. De insatser och 

aktiviteter som kopplas till målen pekar 

ut kommunfullmäktigs prioriteringar och 

kan avse både grunduppdrag och 

utvecklingsuppdrag.  

Måluppfyllelsen mäts genom att 

redovisa och analysera resultat av dels 

genomförda aktiviteter och dess effekt, 

dels av mätningar av de indikatorer 

som valts ut kopplat till målet.  

2.2. Vision och värdegrund 
Finspångs kommuns vision beskriver ett önskat tillstånd och förhållningssätt som 

saknar tidshorisont. 

 

 

 

Kommun-
fullmäktige 

Kommun-
styrelsen 

Förvaltning
s-ledning 

Verksamhets
-chefer 

Enhets-
chefer 

Med-
arbetare 

Kund/ 
brukare 

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar 
utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande” 
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Finspångs kommuns värdegrund bygger på de tre ledstjärnor som ska genomsyra 

hur kommunens verksamhet bedrivs 

 

 

 

 

2.3. Kommunens styrdokument 
Vid sidan av kommunens styrmodell finns en rad styrdokument som alla 

verksamheter är skyldiga att följa. I styrdokumenten regleras ramar och 

gemensamma förhållningssätt för verksamheterna. 

Styrdokumenten beslutas på olika nivåer beroende på dokumenttyp. De 

styrdokument som används i kommunen är bland andra policy, strategi, 

handlingsplan och riktlinje. Vilka olika regler som gäller för de olika 

dokumenttyperna finns närmare beskrivet i kommunens riktlinjer för styrdokument. 

Riktlinjer för styrdokument 

2.4. Statlig styrning 
Kommunens verksamhet styrs på olika sätt av lagstiftning. Grundläggande krav 

finns i kommunallagen, förvaltningslagen och aktiebolagslagen. Kommunens 

verksamhet regleras dessutom i speciallagar för olika områden, till exempel 

socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. Utöver detta 

sker statlig styrning även i andra former genom bland annat förordningar och 

föreskrifter. 

2.5. Grunduppdrag 
Verksamheternas grunduppdrag utgår från kommunala och statliga styrdokument. 

Grunduppdraget beskriver varför verksamhetens finns till, vad den ska göra och för 

vem. Uppdraget beskrivs i verksamhetsplaneringen för respektive verksamhet. 

Kommunfullmäktiges vision, strategisk inriktning och mål återfinns i strategisk plan 

och budget som beslutas varje år.  

2.6. Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning och resursfördelning handlar om att utifrån tillgängliga resurser 

och god ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan 

kommunens olika verksamhetsområden. I fördelningen av resurser görs 

Ansvar Service-

anda 

Utveck-

ling 
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prioriteringar av var resurserna används mest effektivt för största möjliga nytta och 

måluppfyllelse. 

Fullmäktige beslutar om ekonomistyrningsprinciper samt riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning för Finspångs kommun. 

2.7. Strategisk plan och budget 
Strategisk plan och budget är kommunens viktigaste styrdokument och anger 

inriktningen för de kommande tre åren. I planen finns även budget fördelat per 

sektor, beslut om särskilda satsningar, investeringsvolym och koncernens 

lånebehov. 

 

2.7.1. Vision 
Visionen beskriver ett önskvärt tillstånd. Den ska ge inriktning och energi för 

utvecklingsarbetet.  

Visionen betonar våra värdeord och kärnvärden. Dessa beskrivs mera utförligt i 

Strategisk plan och budget. 

 
Vision 

Strategisk 
inriktning 

Agenda 2030 med 
lokala mål och 

tillväxtmål Vision 
30/35 

Kommunens bidrag i form 
av insatser och aktiviteter 

Indikatorer som mäter att vi når 
målen 

Prioriterade uppdrag från 
kommunstyrelsen 
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2.7.2. Strategisk inriktning 
I strategisk plan lyfts ett antal strategiskt viktiga fokusområden fram, som är av 

avgörande betydelse för att kommunen ska lyckas i utvecklingen av det hållbara 

Finspång. Dessa berör främst kommunens grunduppdrag: Barn och ungdomar, 

äldre, ortens och näringslivets utveckling, miljö och hälsa, medborgare, ekonomi 

samt medarbetare.  

2.7.3. Globala och lokala mål - Agenda 2030 
Kommunfullmäktige har beslutat att vi ska utveckla Finspångs framtid utifrån FN:s 

17 globala mål i Agenda 2030. Målen är grunden för vår strategiska plan och all 

kommunal verksamhet även bolagskoncernen. I planen har kommunen formulerat 

egna lokala mål kopplade till de globala. Målen ska styra kommunen som 

organisation. 

 

2.7.4. Tillväxtmål Finspång 30/35 
Förutom de globala målen har kommunfullmäktige beslutat om ett tillväxtmål för 

Finspång som ort, att arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta 

har ett antal centrala fokusområden formulerats.  

2.7.5. Kommunens prioriteringar och bidrag 
För varje mål i vår strategiska plan anges kommunens prioriteringar och vilka 

insatser och aktiviteter som behöver genomföras för att uppnå målen. 

2.7.6. Indikatorer och styrtal 
I strategisk plan anges också vilka indikatorer vi ska följa upp och mäta för att veta 

att vi är på rätt väg. Här anges också styrtal för indikatorn i form av önskad riktning 

eller värde som ska uppnås. 
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2.7.7. Prioriterade uppdrag 
Som komplement till de insatser och aktiviteter som anges i strategisk plan utfärdar 

kommunstyrelsen prioriterade uppdrag i syfte att uppnå till de beslutade målen 

2.8. Värdegrund 
Kommunens vision har kompletterats med en ledningsdeklaration för att tydliggöra 

ledstjärnor, förhållningssätt mellan individer och grupper, väsentliga arbetssätt 

samt de förväntningar som finns på varje medarbetares bidrag till verksamhetens 

bedrivande. 

Ledstjärnor Förhållningssätt Arbetssätt 

Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade 

och genomför fattade beslut 

Vi är medskapande och tar 

ansvar för resultatet  

Serviceanda Vi har kunden/brukaren i 

fokus 

Vi möter varje individ med 

respekt 

Utveckling Vi tänker nytt, omprövar och 

finner nya lösningar  

Vi tar tillvara samverkan och 

kreativitet 

2.8.1. Medarbetarskap och ledarskap  
Finspångs kommuns personalpolitiska program ger uttryck för ett gemensamt 

förhållningssätt och viljeinriktning när det gäller vår personalpolitik. Den blir verklig 

när politiker, chefer och medarbetare gemensamt tar ansvar för att tillämpa den. 

Utgångspunkten är medborgarfokus vilket innebär att alla oavsett roll, funktion och 

position ska vara delaktiga i att utveckla arbetet för att ge bästa möjliga kvalitet 

gentemot medborgarna. 

Vi värnar om medarbetarnas kompetens, erfarenhet och anställningsvillkor för att 

kunna uppnå de politiska målen. Det är i möten med medborgarna som vi når 

framgång. Vi betonar alla människors lika värde och att alla kan och vill ta ansvar 

för sin uppgift och sitt uppdrag. Medarbetarna är vår viktigaste resurs. 

All verksamhet som bedrivs i Finspångs kommun vilar på en tydlig värdegrund. 

Värdegrunden säkerställs genom att varje medarbetare vet vad Finspångs 

kommun står för. Varje medarbetare förväntas dela denna värdegrund oavsett 

befattning. Värdegrunden ska vara tydlig för medborgaren. 
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Tillitsbaserad styrning 

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om styrning, kultur och arbetssätt med 

fokus på verksamhetens uppdrag och medborgarnas behov. 

Styrningen inom Finspångs kommun bygger på ett förtroendefullt samspel mellan 

politiker och tjänstemän samt mellan chef och medarbetare. 

I Finspångs kommun har vi en kultur där vi vågar pröva nytt, där vi delar med oss 

och lär oss tillsammans, där vi främjar tilliten för att skapa nya framgångar. 

Tillsammans skapar vi goda serviceupplevelser och hög livskvalitet för de vi finns 

till för. 

Läs vidare i ”Personalpolitiska programmet” 

2.8.2. Medborgare och kunder  
Vi vill att våra medborgare och kunder ska känna tillit och förtroende för kommunen 

och dess verksamheter. De ska uppleva att de är delaktiga, informerade och har 

möjlighet att påverka. Det ska vara tydligt kommunicerat till medborgare och 

kunder vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster. 

Styrningen och ledningen ska ha fokus på medborgarens behov, deras 

förutsättningar och egna kapacitet att bidra med kunskap om hur välfärden kan 

formas.  

Synpunkter ska tas tillvara för att förbättra den kommunala verksamheten. 

Kommunen ska därför ha riktlinjer för medborgardialog och synpunktshantering. 

Förtroendevalda ansvarar för:  

• En tidig och öppen medborgardialog i syfte att stärka medborgarperspektivet i 

beslutsprocessen. Läs vidare i Policy för medborgardialog 

Sektorerna ansvarar för:  

• En systematisk kunddialog där kundernas upplevelse och behov efterfrågas. 

På så sätt ska kundperspektivet stärkas i arbetet med en kontinuerlig 

verksamhetsutveckling 

• Hantera och ta tillvara inkomna synpunkter för att förbättra och utveckla 

verksamheten. Läs vidare i Rutin för hantering av synpunkter och klagomål 

2.8.3. Varumärkesplattform  
Allt som du eller någon annan tänker och känner om Finspång, är vårt varumärke. 

Associationerna, känslorna, tankarna, drömmarna om Finspång. Varumärket 

omfattar både Finspång som organisation, som arbetsgivare och som plats i 

Finspångs kommun. 
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I vår varumärkesplattform samsas delar som tillsammans skapar en bild av 

Finspång och Finspångs kommun.  Den är till för att vi ska kunna luta oss mot 

samma trygghet, inspireras av samma exempel och påminna varandra om det driv 

med vilket vi bygger Finspång tillsammans. Med ett tydligt grundarbete skapar vi 

effektiv och konsekvent kommunikation. Det ger igenkänning och förtroende hos 

de som tar del av kommunikationen. Läs vidare under Varumärkesplattform 

3.  Roller och ansvar 
Kommunkoncernen är det samlade begreppet för hela kommunens verksamhet. 

Här ingår kommunens nämnder och hel- och delägda bolag.  

3.1. Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Finspång kommun. Ledamöterna 

i fullmäktige väljs vart fjärde år genom det allmänna valet. Det är 

kommunfullmäktige som tillsätter kommunstyrelsen, de övriga nämnder som 

behövs för att fullgöra kommunens uppgifter och styrelserna i de kommunala 

bolagen. Under kommunfullmäktige finns även fyra beredningar. 

Till fullmäktiges uppgift hör även att bestämma vilka uppdrag som nämnderna och 

styrelserna ska ha. För nämnderna regleras detta i reglementen och för bolagen i 

bolagsordningar och ägardirektiv samt i kommunens bolagspolicy. Fördelningen av 

uppdrag sker dels utifrån vad kommunallagen kräver, dels utifrån vad fullmäktige 

bedömer är lämpligt. 

3.2.  Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ett särskilt uppdrag från fullmäktige 

att leda, samordna och utöva uppsikt över kommunkoncernens nämnder och 

bolag. I uppdraget ingår även att bereda ärenden till fullmäktige och följa upp att 

organisationen genomför fullmäktiges beslut.   

Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunstyrelsen också utse en 

direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda samt vara chef för 

kommunstyrelsens förvaltning. Kommundirektören har ansvar för att samordna 

förvaltning och bolag utifrån ett helhetsperspektiv för kommunkoncernen.  

3.3. Nämnderna  
Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas och enligt ovan 

även om deras ansvarsområden.  
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I Finspång är kommunstyrelsen ensam verksamhetsnämnd och har ansvar för att 

genomföra de uppdrag som fullmäktige beslutar. Kommunstyrelsen har också 

ansvar för att driva en effektiv verksamhet med god kvalitet. Verksamheten drivs 

både i egen regi och av externa utförare.  

Övriga nämnder är myndighetsnämnder 

3.4. Bolagen  
I kommunkoncernen ingår också kommunens hel- och delägda bolag. Det är 

endast kommunfullmäktige som kan besluta om att kommunal verksamhet ska 

bedrivas i bolagsform. Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade 

ägarrollen för samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Förhållandet 

mellan bolagen och kommunen som ägare regleras i en särskild bolagspolicy som 

beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om ägardirektiv 

som reglerar bolagens verksamhet. 

Finspångs Förvaltnings och Industrihus AB är moderbolag i den kommunala 

bolagskoncernen. Moderbolaget har det övergripande ansvaret för 

bolagskoncernen och de bolag som ingår. Till ansvaret hör bland annat att 

moderbolaget ska hålla sig underrättat om bolagens verksamheter och svara för 

information och redovisning till kommunstyrelsen. Detta sker bland annat genom 

de dialogsamtal som hålls med respektive bolagspresidium och som ska bygga på 

en framåtriktad dialog om bolagens verksamhet och framtida utveckling.  

Moderbolaget ska också verka för att tillvarata samordningsfördelar, såväl mellan 

bolagen som mellan bolagen och kommunens förvaltning.  

3.5. Kommunrevisionen  
Kommunrevisionen utses av fullmäktige för att kontrollera att kommunens 

verksamhet sköts utifrån kommuninvånarnas intressen och att skattepengarna 

förvaltas på ett säkert och effektivt sätt. Varje år gör revisorerna en löpande 

oberoende granskning av all verksamhet inom kommunstyrelsen och övriga 

nämnder. Granskningen redovisas genom den revisionsberättelse som ingår i 

årsredovisningen samt de granskningsrapporter som lämnas under året.  

3.6. Förvaltningen  
I Finspång finns endast en förvaltning, den är i sin tur indelad i sektorer. 

Förvaltningen har till uppgift att bistå kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna 

med beslutsunderlag samt att genomföra grunduppdraget och verkställa 

nämndens beslut.  
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Förvaltningens uppgifter och befogenheter regleras bland annat i aktuell 

lagstiftning och i nämndens delegationsordning. Delegationsordningen reglerar 

vilka beslut företrädare för förvaltningen får ta som politikens ställföreträdare. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Social 
myndighetsnämnd 

Bygg- och 
miljönämnd 

Överförmyndare 

Revision 

Valnämnd 

Finspångs 
Förvaltnings- och 

Industrihus AB 

Finspångs Tekniska 
Verk AB 

Vallonbygden AB 

Finspångs 
Stadsnät Finet AB 

Förvaltningsorganisation 

Ledningsstab 

Ekonomi- och styrningsavdelning 

HR-avdelning 

Kansli- och utvecklingsavdelning 

Kommunikations- och IT-avdelning 

Kulturenhet 

Sektor Utbildning  

Förskola 

Grundskola 

Grundsärskola 

Fritidshem 

Central barn- och elevhälsa 

Gymnasieskola 

Gymnasiesärskola 

Vuxenutbildning 

Sektor Vård och omsorg 

Äldreomsorg, hemtjänst 

Äldreomsorg, särskilt boende 

Hälso- och sjukvård 

Myndighetsutövning äldreomsorg, 
färdtjänst, bostadsanpassning 

Sektor Social omsorg  

LSS-omsorg 

Kommunal psykiatri 

Individ- och familjeomsorg 

Myndighetsutövning LSS 

Arbetsmarknadsverksamhet 

Försörjningsstöd 

Integration 

Sektor Samhällsbyggnad 

Planering  

Bygg och miljö 

Räddningstjänst 

Måltidsservice  

Lokalvårdsservice 

Transportservice 

Fastigheter 

Säkerhets- och Miljöstrateger 
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3.7. Ansvarsfördelning mellan politik och 
förvaltning  

För att styrning, uppföljning och arbetet med kvalitet i verksamheten ska fungera 

på bästa sätt är det viktigt att det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och 

tjänstemän (verksamhet). 

Grundprincipen för samspelet mellan ledande politiker och tjänstemän är att 

politiker fokuserar på VAD och NÄR -frågor (det resultat som ska uppnås, uppdrag 

som ska utföras samt när och inom vilka ramar/riktlinjer) medan tjänstemän bör 

fokusera på HUR och VEM-frågor (hur arbetet ska bedrivas samt ledas och 

fördelas).  

 

Gränsen mellan VAD och HUR frågor är dock inte alltid tydlig. Det är här beskrivet 

som en gyllene zon som vi måste förhålla oss till och där politiker och förvaltning 

bör mötas i ett öppet och prestigelöst samtal. Detta för att få en gemensam bild av 

vilken roll som gör vad i den aktuella frågan och i samtalet bidra med sin 

kompetens och erfarenhet utifrån sin roll. 
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4. Planerings- och uppföljningsprocessen 
Arbetet med att ta fram ett nytt budgetdokument kräver mycket förarbete med input 

från olika håll. Det är många frågor som behöver besvaras och det dokumenteras 

ofta i olika analyser, planer och modeller. Bilden nedan är tänkt att beskriva hur 

processen kan se ut som utmynnar i dels resursbehov, dels resurstillgång. Dessa 

ska i slutändan ställas mot varandra där våra politiker måste prioritera hur vi på 

bästa sätt ska fördela de resurser vi har. 

 

4.1. Årshjul planeringsprocessen 
Inför varje nytt budgetår görs en årsplanering i form av ett årshjul som beskriver de 

viktigaste händelserna i ekonomiberedning, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  
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4.1.1. Omvärldsanalys och planeringsförutsättningar 
Arbetet med omvärldsanalys och planeringsförutsättningar startar ofta redan innan 

årsskiftet. Varje år görs en ny planering för vilka analyser och 

planeringsförutsättningar som ska presenteras men som regel finns följande 

punkter med: 

• Demografiska förändringar – åldersstruktur – urbanisering 

• Geografiska förutsättningar 

• Behov av bostäder 

• Integration 

• Hållbarhetsfrågor 

• Digitalisering 

• Infrastruktur 

• Behov av verksamhet 

• Nya lagkrav 

• SKR´s prognoser för skatteintäkter, statsbidrag och kostnadsutveckling 

4.1.2. Bokslutskonferens 
En viktig input till kommande års planering är att titta bakåt hur det gick förra året. 

Det är viktigt att ta upp och analysera både ekonomin och verksamhetens resultat. 

Vad gick bra och vad gick mindre bra? Vad är orsaken, både till framgång och 

motgång, och vad lär vi oss av det inför framtiden? Detta presenteras vid en 
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gemensam bokslutskonferens där sektorer och bolag delger sina analyser för 

kommunens politiker och för varandra. 

4.1.3. Budgetdialoger 
Nästa steg i planeringen är en fördjupad omvärlds- och behovsanalyser där 

respektive sektor och bolag presenterar detta för ekonomiberedningen. Några 

punkter som brukar vara med är: 

• Förändrade lagkrav som påverkar verksamheten 

• Volymutveckling 

• Personalbehov 

• Lokalbehov 

• Kvalitetsutveckling 

• Utvecklingsuppdrag 

• Investeringsbehov 

• Ekonomi 

4.1.4. Resursfördelning  
Utgångspunkter för kommunens resursfördelning är planeringsförutsättningarna i 

form av demografi, pris- och löneutveckling, á-priser och fasta anslag. Varje vår 

uppdateras befolkningsprognosen för de kommande åren (minst tre år) för att ha 

ett underlag för vilken volym av verksamhet vi ska planera för. Dessutom görs en 

uppdatering av inskrivningsgrad i förskola och fritidshem. 

Sveriges kommuner och Regioner lämnar prognos för löne- och 

kostnadsutveckling och den används för uppräkning av nettokostnader i budgeten, 

båda av á-priser och fasta anslag. De verksamheter som har volymbaserad 

resurstilldelning är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg 

och LSS-verksamhet. 

4.1.5. Strategisk plan inklusive budget 
Utgångspunkten för budgetförslaget är förvaltningens förslag till resursfördelning 

och en prognos för skatteintäkter och statsbidrag utifrån gällande skattesats. 

Förvaltningen sammanställer även ett förslag till investeringsplan utifrån de behov 

som lyfts i dialogerna och lämnar förslag på eventuella taxeförändringar. 

Den politiska processen tar sedan vid. De politiska företrädarna tar fram förslag på 

mål, bidrag och indikatorer för kommande år och de lägger också förslag på hur 

resurserna ska fördelas med utgångspunkt från resursfördelningsmodellen samt 

tillskott eller besparingar utifrån politiska prioriteringar. De lägger också förslag på 

skattesats och taxeförändringar. 

Ett förslag på strategisk plan och budget för kommande år sammanställs och läggs 

fram till kommunfullmäktige för beslut. Planen omfattar minst tre år. 
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Bolagens beslutar självständigt om sin budget i respektive styrelsen men de ska 

alltid läggas fram till kommunfullmäktige som information. Taxor som avser 

verksamhet som är kommunal angelägenhet beslutas dock av kommunfullmäktige. 

4.1.6. Verksamhetens planering och detaljbudget 
Parallellt med den politiska processen påbörjas verksamhetsplaneringen för 

nästkommande år. Det politiska förslaget läggs fram till kommunstyrelsen i mitten 

av oktober. 

Varje sektor tar fram en verksamhetsplan som beskriver det grunduppdrag i form 

av en verksamhetsidé för sektorns verksamhet. Verksamhetsidén ska svara på 

frågeställningen: ”För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka situationer 

(behov) genom att göra vad (utbud) i samverkan med vem?” 

I verksamhetsplanen preciseras mål och indikatorer för sektorns uppdrag och här 

beskrivs de utvecklingsuppdrag i form av insatser och aktiviteter som sektorn fått i 

uppdrag att arbeta med under året. Dessutom beskrivs budgetfördelning till 

sektorns olika verksamheter. Efter att kommunfullmäktige beslutat om strategisk 

plan och budget i november kan sektorschef fastställa verksamhetsplan för 

sektorn. Mall för verksamhetsplan 

I verksamhetsplanen lämnas uppdrag och budget till verksamheter/enheter. Dessa 

bryter sedan ner grunduppdrag och utvecklingsuppdrag och aktiviteter/insatser från 

strategisk plan till aktivitetsplaner och detaljbudget för det kommande året.  Mall för 

aktivitetsplan 

Enhetens aktivitetsplan kan därefter brytas ned på individnivå i medarbetarnas 

utvecklingsplaner. Varje medarbetare har i sin anställning att arbeta med sitt 

grunduppdrag men också ett utvecklingsuppdrag och ansvar för egen utveckling. 

Mall för utvecklingsplan 

 

 

Kommun 

• Strategisk 
plan 

Sektor 

• Verksamhets-
plan 

Enhet 

• Aktivitets-
plan 

Medarbetare 

• Individuell 
utvecklings-
plan 
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4.2. Årshjul uppföljningsprocessen 
Inför varje nytt verksamhetsår görs en årsplanering i form av ett årshjul som 

beskriver hur verksamheten och ekonomin ska följas upp under året. Intervall och 

innehåll för de uppföljningar som görs bestäms i kommunens 

ekonomistyrningsregler som beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Varje verksamhetsår inleds med bokslut och årsredovisning för föregående år. 

Detta är dock de sista aktiviteterna som görs för ett verksamhetsår så därför börjar 

beskrivningen från början av processen.  

4.2.1. Uppföljning och prognos under verksamhetsåret 
Den första ekonomiska uppföljningen som ska rapporteras till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige görs efter april månads utgång och omfattar årets fyra 

första månader och kallas därför Tertialrapport 1. 

Det åligger dock varje budgetansvarig chef att följa sin ekonomi och verksamhet 

varje månad. Om en chef befarar att verksamheten inte ska klara sin budget eller 

sitt uppdrag för året ska det rapporteras till närmaste chef tillsammans med förslag 

på åtgärder. Detta ska göras oberoende av den rapportering som ska göras till 

politiken. Nästa chefsled rapporterar sedan uppåt beroende på avvikelsens storlek 

och åtgärder. 

Tertialrapport 1 ska innefatta en prognos för året och en redovisning av 

prognosantaganden och åtgärder vid avvikelse. Rapporten kan innehålla förslag 

som kräver politiska beslut vilka i så fall lyfts i tjänsteskrivelsen. 

För maj månad görs en månadsrapport som endast rapporteras till 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsen ska få information om rapporten innan 
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sommaruppehållet. Majrapporten fokuserar på större förändringar sedan 

föregående rapport. 

En gång per år ska kommunen enligt lag göra ett delårsbokslut. Detta görs efter 

åtta månaders verksamhet och benämns även Tertialrapport 2. Rapporten ska 

innehålla uppföljning och analys av helårsprognos både för mål, bidrag och 

ekonomiskt utfall. 

Tillgängliga resultat för indikatorer rapporteras och analyseras och beskrivning 

lämnas av de insatser och aktiviteter som gjorts under året för att nå 

måluppfyllelse. Utifrån den analys som görs av verksamheten ska en prognos för 

måluppfyllelse lämnas. Verktyg och metoder som stöd för analysarbete redovisas i 

bilaga. 

Den ekonomiska rapporteringen i tertialrapport 2 ska innefatta ett periodiserat 

utfall, prognos för året och en redovisning av prognosantaganden och åtgärder vid 

avvikelse. Rapporten kan innehålla förslag som kräver politiska beslut vilka i så fall 

lyfts i tjänsteskrivelsen. 

Ytterligare en ekonomisk uppföljning görs efter tio månader, i likhet med 

majrapporten rapporteras oktoberrapporten bara till kommunstyrelsen. 

4.2.2. Årsredovisning 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av 

verksamhet, ekonomi och resultat för året som gått. För att fånga och analysera 

resultaten av kommunens omfattande uppdrag planeras och påbörjas arbetet 

redan innan årsskiftet. 

Årsredovisningen består av tre övergripande delar: Förvaltningsberättelse, 

Räkenskaper och Verksamhetsberättelse.  

Grunden i årsredovisningen är uppföljning av årets verksamhet. Uppföljningen 

startar på enhetsnivå och rapporteras till verksamhetschef eller sektorschef. 

Exempel på frågor som bör besvaras är: Har vi genomfört den verksamhet och de 

aktiviteter vi planerat? Blev resultatet som planerat? Bättre eller sämre? Varför – 

vad är orsaken? Hur blev ekonomiskt utfall i förhållande till budget? Vid avvikelse – 

vad är orsaken? 

På sektorsnivå sammanställs en verksamhetsberättelse för året som sammanfattar 

sektors verksamhet under året. Berättelsen ska innehålla en uppföljning och analys 

av de utvecklingsuppdrag i form av insatser och aktiviteter som sektorn arbetat 

med under året samt uppföljning och analys av de indikatorer och mål som gäller 

för sektorns verksamhet. Dessutom lämnas en redogörelse för det ekonomiska 

utfallet med analys av budgetavvikelser och kostnadsnyckeltal. 

373



 

Styr- och ledningsmodell 

  

 

21 (21) 

 

I verksamhetsberättelsen redovisas ett sammandrag av årets verksamhet med 

redogörelse för genomförda aktiviteter och måluppfyllelse för kommunens 

övergripande mål.  

I förvaltningsberättelsen redogörs för viktiga förhållanden och händelser som 

påverkat eller kommer att påverka kommunen, kommunkoncernens verksamhet 

och ekonomi. En viktig del är också avstämning och analys om kommunens och 

kommunkoncernens verksamhet har bedrivits med god ekonomisk hushållning. 
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Kommunstyrelsen 

Tryggande av framtida pensioner 

Sammanfattning 
Förvaltningen har utrett frågan kring tryggande av framtida pensionsåtagande. 
Utredningen pekar på att de åtgärder som gjordes med start 2005, genom att avsätta 
medel till en pensionsmedelsportfölj och markera delar av eget kapital som 
pensionsreserv, har förlorat sitt syfte och en förändring behöver göras. 

Alternativen som beskrivs i utredningen är fortsatt kapitalförvaltning eller 
försäkring och oavsett om man väljer kapitalförvaltning eller försäkring bör man 
inrikta sig på att trygga den förmånsbestämda pensionen i balansräkningen för att 
säkra att likviditetspåfrestningen inte skjuts på framtida generationer. 

Utredningen pekar på för- och nackdelar med de olika alternativen. Båda 
alternativen används i andra kommuner. Enligt en enkät som SKR genomförde 
2019 angav ca 35 procent av de svarande kommunerna att de hade en 
försäkringslösning medan ca 15 procent hade en kapitalplacering som täckte hela 
eller delar av den förmånsbestämda pensioner. 

Förvaltningen har sammanställt risker/för- och nackdelar med de olika alternativen 
i nedanstående matris  

 Risker Försäkring Kapitalplacering 

Plus Minus Plus Minus 

Kostnad för administration 

Kostnad för kapitalförvaltning 

Krav på kompetens kapitalförvaltning 

Krav på kompetens redovisning 

Krav på styrdokument 

Krav på uppföljning 

Sårbarhet att upprätthålla kompetens inom kommunen 

Möjlig högre avkastning 

Möjlighet att påverka 

Ansvar för utfästelsen 

Aktuariell risk (se not 3 sid 12) 

Finansiell risk 

Garanterad avkastning 

Avkastningsskatt 
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Kapitalet låst till pension       

Hög initial kostnad       

Skuld kvar i balansräkningen       

Värdeförändringar påverkar resultatet       

Justeringar i balanskravsutredningen       

 

Förvaltnings slutsatser 
Att inte göra något är inte ett alternativ. 

Vilket tryggandealternativ som passar kommunen bäst bygger på flera faktorer 
såsom: 

 Vilken risk är kommunen beredd att ta? 

 Vilka resurser har kommunen att avsätta åt hanteringen? 

 Vilken möjlighet att påverka förvaltningen vill kommunen ha? 

 Vilka redovisningsmässiga effekter är av särskild vikt? 

 Vilka andra faktorer är av vikt? 

Förvaltningen ser helt klart en fördel med en försäkringslösning då kommunen i så 
fall överlämnar till försäkringsbolaget att förvalta kapitalet och kommunen får en 
minskad och betydligt enklare och mindre kompetenskrävande administration. 
Kommunens resultat kommer inte heller att påverkas av förändring i tillgångarnas 
marknadsvärde. Om försäkringslösningen anses intressant bör en skarp offert 
begäras från Skandia. 

Å andra sidan ger egen kapitalförvaltning en möjlighet till bättre direkt avkastning i 
portföljen och det blir ingen initial kostnad som är fallet vid försäkringslösning. Om 
valet faller på egen kapitalförvaltning behöver styrdokumenten uppdateras så att 
kapitalet matchas mot skulden för den förmånsbestämda pensionen i 
balansräkningen. 

 

Förslag till beslut 

1. Att välja något av följande alternativ 

a. Att fortsätta med kapitalförvaltning och uppdatera 

styrdokumenten så att kapitalförvaltningen matchas mot den 

förmånsbestämda pensionen i balansräkningen 

b. Att gå vidare med en försäkringslösning för förmånsbestämd 

pension och återkomma till kommunstyrelsen med information 

kring ekonomisk påverkan  
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Bakgrund 

Kommunens pensionsåtagande 

Kommunens pensionsåtagande består av flera olika delar beroende på att 

pensionsavtalen har sett lite olika ut genom åren.  

Avtalstyp Beskrivning Hantering Kostnad/likviditet 

PA-KL/äldre 

bestämmelser 

Förmånsbestämda 

pensioner/livräntor som 

intjänats före 1998 

Tryggas genom 

försäkring och/ eller 

skuldföring i 

ansvarsförbindelsen 

 

Kostnadsförs vid 

utbetalning/försäkring 

och belastar likviditeten 

vid utbetalning/ 

försäkring. 

KAP-KL 

Avgiftsbestämd 

Avgiftsbestämd del i 

föregående 

pensionsavtal som 

avser samtliga anställda 

födda före 1986 

Finansieras genom 

löpande inbetalning 

 

Kostnadsförs löpande 

med inbetalning 

(4,5 % på lön upp till 7,5 

inkomstbasbelopp IBB) 

KAP-KL 

Förmånsbestämd 

Förmånsbestämd del i 

föregående 

pensionsavtal som 

avser anställda födda 

före 1986 med en lön 

över 7,5 IBB 

Tryggas genom 

löpande försäkring 

och/eller skuldföring i 

balansräkningen 

Kostnadsförs löpande 

vid intjäning och 

belastar likviditeten vid 

utbetalning/försäkring 

(55-62,5% på lön mellan 

7,5 och 20 IBB och 

27,5-31,5% på lön 

mellan 20 och 30  IBB) 

OPF-KL Avgiftsbestämd del 

avseende 

förtroendevalda med 

motsvarande premie 

som AKAP-KL 

Skuldförs i 

balansräkningen 

Kostnadsförs löpande 

vid intjäning och 

belastar likviditeten vid 

utbetalning 

AKAP-KL Senaste 

pensionsavtalet och 

innebär en övergång till 

en helt avgiftsbestämd 

pensionslösning 

Finansieras löpande 

genom inbetalning 

Kostnadsförs löpande 

med inbetalning  

(4,5% på lön upp till 7,5 

IBB och 30% på belopp 

därutöver 

De avtal som är gulmarkerade är de som kan tryggas genom försäkring eller 

kapitalförvaltning. 

Den skuld som avser PA-KL ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. 

Skulden minskar varje år genom att utbetalning av pension. 

Den skuld som avser KAP-KL Förmånsbestämd   ligger som en skuld i 

balansräkningen och den ökar varje år med genom nyintjänade förmåner. I och 

med lärarlönelyftet hamnade en ganska stor grupp anställda på löner över 7,5 

inkomstbasbelopp. Den komplicerade beräkningen av förmånen gör den svår att 
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beräkna och konsekvenserna av lönelyft eller nyanställning av personer i högre 

inkomstklass är svåra att förutse. Därmed uppstår också ganska stora svängningar 

i skuldökningen. 

Bakgrund till nuvarande upplägg för tryggande 

I början av 2000-talet fanns en stor oro för hur framtida pensionsutbetalningar 

skulle påverka kommunernas likviditet och resultat. Det förespråkades att medel 

skulle avsättas för att finansiera dessa framtida utbetalningar och att öronmärkning 

av överskott skulle göras för täcka den eventuella förlust som kostnaden skulle 

förorsaka. 

I samband med fastighetsförsäljningen av Storängsgården och Tegelbacken 2004 

fick Finspångs kommun möjlighet att bygga upp en pensionsmedelportfölj under 

2005. Kommunen hade då inga lån till den egna verksamheten, endast 

vidareutlåning till bolagskoncernen. Samtidigt öronmärktes en del av den reavinst 

som uppstod som eget kapital för pensionsändamål i en pensionsreserv.   

Genom att avsätta både likvida medel och öronmärka eget kapital var det möjligt 

att både säkra tillgången på likvida medel, genom försäljning av finansiella 

tillgångar, och täcka kommunens eventuella underskott till följd av stora 

pensionskostnader, genom att lösa upp avsättningen av eget kapital. 

Pensionsmedelsportföljen 

Syftet med pensionsmedelsförvaltningen
1
 är att, med hänsyn taget till åtagandets 

tidsmässiga struktur, förvalta dessa medel så att kapitaltillväxten optimeras på lång 

sikt och kommunens likviditetspåverkan därmed minimeras. 

Det övergripande förvaltningsmålet var att använda placerade medel för att kapa 

toppen på pensionsutbetalningarna så att dessa aldrig blev högre än 17,8 mnkr. 

Under åren har detta mål reviderats till 19 mnkr då utbetalningsprognoserna ökat. 

  

                                                      

 

1
 Pensionsfonden – övergripande mål och strategi, antagen av kommunfullmäktige 2009-08-26 § 215 
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Enligt senaste revideringen 2016 ändrades målet
2
 till att ”kommunens strategi är 

att återföra medel från den befintliga förvaltningen till verksamheten proportionellt 

gentemot strukturen av pensionsutbetalningarna för ansvarsförbindelsen.” Dvs att 

fördela uttaget av tillgängliga medel över den tidsperiod när 

pensionsutbetalningarna väntas vara som störst. 

 

Från start avsattes 40 mnkr som placerades i portföljen 2005 och ytterligare 4,9 

mnkr avsattes 2010. Samtliga reavinster har återinvesterats i portföljen med 

undantag för 2,6 mnkr som förts över från portföljen till kommunens bankkonto. 

Värdet efter vårens rejäla börsfall och omstrukturering av portföljen uppgår idag till 

ca 65 mnkr. Utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt ligger 

2019 och 2020 på ca 28 mnkr, vilket borde motivera ett uttag på 9 mnkr men 

kommunens goda likviditet de senaste åren har inneburit att det inte har varit 

nödvändigt att göra uttag ur förvaltningen. 

Pensionsreserven 

Pensionsreserven, dvs avsatta medel av eget kapital, uppgick 2006 till 38,9 mnkr 

och ytterligare avsättning med 9 mnkr gjordes 2007 till totalt 47,9 mnkr. 2014 och 

2015 gjordes upplösning av eget kapital för att täcka ökade pensionskostnader och 

2016 gjordes en ny avsättning på 6 mnkr. Avsättningen av eget kapital är nu 45,2 

mnkr. 

En del av syftet med att öronmärka eget kapital var att täcka underskott.  Enligt då 

gällande regelverket för balanskravet kunde underskott till följd av ökade 

pensionskostnader täckas med upplösning av pensionsreserven. Detta utnyttjades 

i bokslut 2014 och 2015. 

  

                                                      

 

2
 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel, antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 § 

71 
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(tkr) 2011 2012 2013 2014 2015 

Resultat -2 995 22 921 31 861 1 745 4 062 

Realisationsvinster -1 805 -4 011 -1 893 -1 793 -775 

Realiserat resultat pensionsfonden 0 0 -1 198 -2 946 -515 

Realisationsförlust 0 0 0 390 100 

Upplösning pensionsreserv 0 0 0 2 690 3 330 

Värdereglering värdepapper 102 -247 539 -558 0 

Ändrad diskonteringsränta 5 085 0 4725 0 0 

Årets resultat efter balanskravjusteringar 387 18 663 34 034 -472 6 202 

Överfört från tidigare år 0 0 0 0 -472 

Balanskravsresultat  387 18 663 34 034 -472 5 730 

 

2016 ändrades reglerna för balanskravsavstämning och kommunfullmäktige måste 

bestämma om synnerliga skäl för att täcka underskott med upplösta medel från 

pensionsreserven. I den nya redovisningslagen som gäller från 2019 och 

rekommendationen för förvaltningsberättelsens utformning skärps reglerna för 

balanskravsutredning ytterligare och åberopande av synnerliga skäl ska vara 

mycket väl motiverat. Eftersom kommunen de senaste åren redovisat positivt 

resultat har det inte heller funnits anledning att lösa upp mera av 

pensionsreserven. 

(tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Resultat 2 941 31 861 1 745 4 062 75 988 

Realisationsvinster -1 965 -1 893 -1 793 -775 -15 459 

Realiserat resultat pensionsfonden 0 -1 198 -2946 -515 0 

Realisationsförluster 0 0 390 100 0 

Värdereglering värdepapper -244 539 -558 0 0 

Ändrad diskonteringsränta  4725 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 732 34 034 -3 162 2 872 60 529 

Överfört från tidigare år   0 0 -472 0 

Balanskravsresultat 732 34 034 -3 162 2 400 60 529 

Upplösning pensionsreserv   0 2 690 3 330 0 

Resultat efter synnerliga skäl   34 034 -472 5 730 60 529 

 

På grund av kommunens goda likviditet se senaste åren har det inte heller varit 

aktuellt att sälja delar av portföljen för att klara utbetalningarna av pensioner. 
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Utifrån ovanstående beskrivning av likviditets- och resultatpåverkan kan man 

dra slutsatsen att de åtgärder som gjordes kring pensionsmedelsportfölj och 

pensionsreserv har förlorat sitt syfte. 

Ytterligare en omständighet som förändrar synen på pensionsmedelsportföljen är 

den nya redovisningslagens regler för värdering av finansiella tillgångar. 

Tillgångarna ska värderas till verkligt värde, dvs marknadsvärde vid 

bokslutstillfället. Tidigare har tillgångarna värderats till lägsta värde, dvs det lägsta 

av anskaffningsvärde och verkligt värde. Det nya sättet att värdera tillgångarna 

kommer att leda till stora variationer i kommunens resultat beroende på 

marknadsvärdet på tillgångarna. Vid avstämning mot balanskravet ska dock 

orealiserade värdeökningar räknas bort.  

I resultatet för 2019 på 13 mnkr som redovisas i tabellen finns en orealiserad vinst 

på 3,1 mnkr. 

BALANSKRAVSRESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4 063 75 988 22 893 22 045 13 044 

+ Realisationsvinster  -1 290 -15 459 -2 453 -5 299 -189 

+ Realisationsvinster pensionsfond -515 0 0 -8 519 -957 

+ Realisationsförluster  100 0 0 0 0 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 0 0 298 -3 151 

+/- Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 

0 0 0 0 264 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 358 60 529 20 440 8 525 9 011 

Överfört från tidigare år -472 0 0 0 0 

Balanskravsresultat 1 886 60 529 20 440 8 525 9 011 

Upplösning pensionsfond 3 330 0 0 0 0 

Ianspråktagna markeringar 0 0 -466 -592 0 

Årets resultat efter markeringar 5 216 60 529 19 974 7 933 9 011 

 

  

383



 

Tryggande av framtida pensioner 

  

8 (19) 

Alternativ för tryggande av pensionsåtagande 

Om avsatta medel i pensionsmedelsportföljen ska användas för tryggande 

pensionsåtagandet finns det flera alternativ. 

 

1. Skuldföring med avsatta medel är den linje hittills följts. Ser man till den totala 

pensionsskulden så motsvarar avsatt medel i portföljen på 65 mnkr bara en 

liten del. Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt uppgår till 

drygt 520 mnkr, varav 76 mnkr ligger i balansräkningen och 444 mnkr i 

ansvarsförbindelsen. En stor del av skulden i balansräkningen avser intjänad 

förmånsbestämd ålderspension. Skulden ökar varje år med nyintjänad pension. 

I vår nuvarande strategi är portföljen inte kopplad till skulden utan snarare är 

fokus på utbetalningarna. Om kapitalförvaltningen ska behållas bör 

förvaltningsstrategin och det övergripande förvaltningsmålet ses över. 

2. Pensionsstiftelse är ovanlig i kommunsektorn. 

3. Försäkringslösning kan se ut på olika sätt. Det går att försäkra delar av 

ansvarsförbindelsen eller delar eller hela skulden i balansräkningen för den 

förmånsbestämda pensionen. Kommunen betalar en löpande premie eller en 

engångspremie till ett försäkringsbolag. 

Oavsett om man väljer skuldföring med kapitalförvaltning eller försäkring bör 

man inrikta sig på den förmånsbestämda pensionen i balansräkningen för att 

säkra att likviditetspåfrestningen inte skjuts på framtida generationer. 

  

Tryggande kan ske 
på följande sätt: 

Tryggande kan ske 
på följande sätt: 

1. Skuldföring 1. Skuldföring 
Med eller utan 
avsatta medel 
Med eller utan 
avsatta medel 

2. Pensionsstiftelse 2. Pensionsstiftelse 

3. Försäkring 3. Försäkring 
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Beskrivning av de olika alternativen 

Försäkring 

Det finns fyra viktiga hörnstenar att ha i åtanke om kommunen väljer att försäkra 

bortdelar av pensionsåtagandet. 

1. Risker – vad händer vid försäkring 

 Ränterisk – hanterad 

 Inflationsrisk – ej hanterad, men förväntas täckas på sikt 

 Dödlighetsrisk – hanterad 

 Skatterisk – ej hanterad 

 Avtalsrisk – ej hanterad 

2. Garanti 

 Vid försäkring garanterar försäkringsbolaget att betala ut den försäkrade 

förmånen till individen, oavsett utveckling på livslängd, marknaden eller 

andra parametrar. 

 För att garanterade löftena ska kunna infrias står livbolagen under direkt 

översyn av Finansinspektionen. 

 Försäkringsbolagen tar in en riskbuffert för att kunna ta risk samtidigt som 

de upprätthåller garantierna. Detta bör ses som en likviditetslåsning 

snarare än en kostnad då kapitalet förväntas tillfalla kommunen över tid. 

3. Förvaltning 

 Kapitalet som försäkras förvaltas av försäkringsbolaget. Avkastningen som 

överstiger garantiräntan tillfaller kommunen över tid i form av överskott 

 Skandia fördelar ut återbäringsränta och har haft en förhållandevis jämn 

avkastning utan nedgång vilket i längden tenderar att generera 

överavkastning sett till marknaden. 

4. Administration 

 Administrationen minskar betydligt i förhållande till egen förvaltning. 

Tryggande med försäkring – för- och nackdelar 

Fördelar 

 Ingen resultatpåverkan från marknadsvärdering 

 Försäkringsbolaget administrerar utbetalningar 

 Kapitalet kan ej användas till andra ändamål utan låsta till pension 

 Garanterad avkastning (inga kapitalförluster) 

 Möjlighet till högre avkastning 

 Aktuariella och finansiella risker bärs av Försäkringsbolaget 

 Premiebefrielse ingår  

 Villkor för inbetald premie kan ej ändras 

 Möjlighet att använda sig av försäkringslösningarna personalstrategiskt 
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Nackdelar 

 Kommunen kan inte påverka eller styra kapitalplaceringarna 

 Särskild löneskatt på placeringen – ej på utbetalningen 

 Ingen direkt arvsvinst, enbart genom kollektivet 

 Försäkringsbolaget betalar avkastningsskatt vilket belastar kapitalet 

 Kräver mer kapital initialt 

Ekonomi (påverkan för Finspångs kommun) 

 Skattad premie 54 mnkr för pensionsskuld på 43 mnkr ger en initial 

kostnad på 11 mnkr 

 Premien är likviditetsbelastande 

 Medel i pensionsportföljen kan finansiera detta 

 Löpande premie för att täcka nyintjänande och värdesäkring belastar 

likviditeten med 8-12 mnkr årligen de kommande åren 

 Resultatet belastas redan med dessa poster men då premien förväntas 

vara högre på grund av riskbufferten förväntas kostnaden öka med 3-5 

mnkr de närmaste åren. Riskbufferten frigörs över tid. 

 Ett eventuellt negativt resultat på grund av ökad initial kostnad kan täckas 

med avsatt pensionsreserv om kommunfullmäktige beslutar om synnerliga 

skäl 

 

Prognos för pensionsskuldsutveckling Finspångs kommun 

 

Källa: Söderberg & Partners 1  (sls=särskild löneskatt) 
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Prognos av resultateffekt Finspångs kommun 

 

Källa: Söderberg & Partners 2 

Prognos av likviditetseffekt 

 

Källa: Söderberg & Partners 3 
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Försäkring är en paketlösning för att hantera pensioner men det innebär mindre 

flexibilitet och större kapitalinlåsning. Det innebär också större likviditetsbelastning 

de närmaste åren men den hamnar på rätt generation. Samtidigt minskar 

kommunens risker väsentligt 

Möjligheten att trygga pensionsåtagandet med en försäkringslösning ingår i den 

upphandling av pensionsadministration som gjorts under våren. 

Sammanfattande bild av försäkringsalternativet 

 

Källa: Söderberg & Partners 4 

Skuldföring 

Skuldföring utan avsatt kapital (rekommenderas inte) 

Fördelar  

 Ej avkastningsskatt 

 Egen dödsfallsvinst 

 Kapitalet kvar i kommunen 

 Likviditetspåfrestning först vid utbetalning 

Nackdelar 

 Aktuariella och finansiella risken är kvar
3
 

 Ingen premiebefrielse 

                                                      

 

3
 Aktuariella risker avser dödlighetsantaganden, förändring av dödlighetsantaganden, förändring 

av ränteantagandet, långvarig sjukdom, utbetalning av efterlevandepension, 

utbetalningstidpunkten/utbetalningstiden. Finansiella risker avser ränterisker och likviditetsrisker 
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 Kostnad för administration 

 ”Pensionsmedlen” används för andra ändamål 

 Likviditetsbelastning förs över till kommande generationer 

Skuldföring med kapitalförvaltning 

Skuldföring med kapitalförvaltning är det kommunen har nu. Som beskrivs i 

bakgrundstexten är nuvarande strategi inte effektiv. Om kommunen ska ha en 

fortsatt kapitalförvaltning bör strategin uppdateras och en matchning mot skulden i 

balansräkningen eftersträvas.  

I nuvarande upplägg har kommunen definierat ett riskmål för fonderingen. Målet är 

att den marknadsvärderade konsolideringen alltid ska överstiga 90 procent av 

marknadsvärdet på nuvärdet av målkassaflödena. Det betyder att risken vid en 

nedgång aldrig är större än -9,3 procent. 

Kapitalförvaltning ställer betydligt större krav på en löpande administration och 

uppföljning mot policyn. Förvaltning innebär större risk för resultatsvängningar och 

ökad administration med större kompetenskrav både inom kapitalförvaltning och 

redovisning i förhållande till försäkring. Samtidigt kan det i längden ge ett bättre 

ekonomiskt utfall. I likhet med försäkringsalternativet ligger likviditetsbelastningen 

på rätt generation, när utbetalningarna ökar används medel från kapitalplaceringen 

för att täcka utbetalningen. En kapitalplacering ställer större krav på redovisning, 

både löpande och i årsredovisningen. 

Tryggande med förvaltning – för- och nackdelar 

Fördelar 

 Möjlighet till högre avkastning genom riskexponering 

 Möjlighet att påverka placeringen 

 Ej avkastningsskatt 

 Egen dödsfallsvinst 

 Kapitalet kvar i kommunen 

 Kräver mindre kapital 

 Ekonomiskt mest fördelaktigt givet utfall enligt prognos 

Nackdelar 

 Marknadsvärdering av kapitalet påverkar kommunens resultat plus/minus 

 Svårt att prognosticera värdet på portföljen 

 Går ej/svårt att matcha skulden 

 Ändamålet med kapitalet kan ändras 

 Ingen garanterad avkastning 

 Aktuariella och finansiella risken är kvar 

 Ingen premiebefrielse 

 Kostnad för administration och kapitalförvaltning  

 Aktivitet från arbetsgivaren krävs 

 Ansvaret för utfästelsen kvar i kommunen 

 Kräver styrdokument och uppföljning 
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Ekonomi 

Vid en fortsatt kapitalförvaltning föreslår Söderberg & Partners en förändring av 

nuvarande policy med en höjd risknivå från låg risk till medelrisk på 85 procent. Det 

innebär en ökad förväntad avkastning från 4,3 procent till 5,4 procent. Samtidigt 

ökar nedsidesrisken från -9,3 procent till -14,3 procent. 

Vidare föreslås en ökad avsättning på 35 mnkr vilket motsvarar 

likviditetsbelastningen för försäkring i 4-5 år. 

En extra avsättning och ökning av risknivån skulle ge en förväntad avkastning på 

62 mnkr på 10 år och 172 mnkr på 20 år. Uttag skulle påbörjas år 2045. 

Alternativet får ingen resultatpåverkan. 

Prognos för skuldutveckling vid kapitalförvaltning 

 

 

Källa: Söderberg & Partners 5 

 

390



 

Tryggande av framtida pensioner 

  

15 (19) 

Sammanfattande bild av kapitalförvaltningsalternativet. 

 

Källa: Söderberg & Partners 6 
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Hur gör andra kommuner? 

SKR genomförde hösten 2019 en enkät riktad till landets kommuner och regioner 

kring hanteringen av pensionsskulden. De senaste fem åren har pensionsskulden 

minskat i stort sett i alla kommuner. Det beror på att den gamla skulden är under 

utbetalning men även på en liten värdeuppräkning på grund av svag inflation. De 

flesta ekonomicheferna svarar att pensionsutbetalningarnas belastning minskar 

och inte är ett bekymmer. Det problem som lyfts fram är att kostnaderna är 

svårbudgeterade och stör den ekonomiska planeringen. 

Av enkätsvaren framgår att hälften av landets kommuner har en mer eller mindre 

uttalad strategi att på olika sätt hantera kostnadsbelastningen av den gamla 

pensionsskulden. En tredjedel av kommunerna uppger att de har finansiella 

tillgångar i en pensionsmedelsportfölj och ungefär lika många har använt sig av 

försäkringslösningar. Det är blandat från mindre belopp till att någon kommun löst 

hela sitt åtagande via försäkring.  

Hantering av ansvarsförbindelsen i kommuner och regioner 

 

I nuvarande pensionssystem betalas merparten av intjänade pensionsmedel ut 

löpande för att placeras via Pensionsvalet, endast en mindre del av de anställda 

har rätt till en förmånsbestämd pension. Denna pensionsförmån skuldförs vanligen 

men ca 35 procent av kommunerna försäkrar hela eller delar av den 

förmånsbestämda pensionen. 

 

 

Finspång 
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Hantering av dagens pensionsintjänande förmånsbestämd pension 

 

 

  

Finspång 
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Sammanfattning av risker med tryggandealternativen 

 Risker Försäkring Kapitalplacering 

 Plus Minus Plus Minus 

Kostnad för administration       

Kostnad för kapitalförvaltning       

Krav på kompetens kapitalförvaltning       

Krav på kompetens redovisning       

Krav på styrdokument       

Krav på uppföljning       

Sårbarhet att upprätthålla kompetens inom kommunen       

Möjlig högre avkastning        

Möjlighet att påverka       

Ansvar för utfästelsen       

Aktuariell risk (se not 3 sid 12)       

Finansiell risk       

Garanterad avkastning       

Avkastningsskatt         

Kapitalet låst till pension       

Hög initial kostnad       

Skuld kvar i balansräkningen       

Värdeförändringar påverkar resultatet       

Justeringar i balanskravsutredningen       

Förvaltningens slutsatser 

Att inte göra något är inte ett alternativ. 

Vilket tryggandealternativ som passar kommunen bäst bygger på flera faktorer 

såsom: 

 Vilken risk är kommunen beredd att ta? 

 Vilka resurser har kommunen att avsätta åt hanteringen? 

 Vilken möjlighet att påverka förvaltningen vill kommunen ha? 

 Vilka redovisningsmässiga effekter är av särskild vikt? 

 Vilka andra faktorer är av vikt? 

Förvaltningen ser helt klart en fördel med en försäkringslösning då kommunen i så 

fall överlämnar till försäkringsbolaget att förvalta kapitalet och kommunen får en 

minskad och betydligt enklare och mindre kompetenskrävande administration. 

Kommunens resultat kommer inte heller att påverkas av förändring i tillgångarnas 

marknadsvärde. Om försäkringslösningen anses intressant bör en skarp offert 

begäras från Skandia. 
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Å andra sidan ger egen kapitalförvaltning en möjlighet till bättre direkt avkastning i 

portföljen och det blir ingen initial kostnad som är fallet vid försäkringslösning. Om 

valet faller på egen kapitalförvaltning behöver styrdokumenten uppdateras så att 

kapitalet matchas mot skulden för den förmånsbestämda pensionen i 

balansräkningen. 
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