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Föredragningslista 

Sidnummer 

Mötets öppnande 

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i 
behörig ordning  

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
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3. Information från kommunfullmäktiges
beredningar

4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

5. Diskussion om arbetsmarknadsstrategin

Ärenden för behandling

6. e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och

fyrverkerier samt reglering av användande av

pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun

4 

7. Delegering av beslut till kommunstyrelsen att

anta detaljplanen för del av fastigheten Nyhem

1:2 i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och

bygglagen

11 
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55 
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Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Dnr KS.2018.0669 

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

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

Kommunfullmäktige 

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

Sammanfattning 

Ett e-förslag har inkommit från Carina Felix Gabrielsson som önskar ett allmänt 
förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk 
utrustning inom Finspångs kommun. 

Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk 
utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor och djur (tama 
och vilda), vilket kan ta lång tid att reparera. Utöver detta framför förslagsställaren 
att användning av tidigare nämnda pyroteknik även kan orsaka skador på egendom 
samt ge negativ påverkan i både natur och miljö och att kommunen kan påverka 
detta genom ett beslut om vilka lokala ordningsföreskrifter som ska gälla. En 
reglering innebär enligt förslagsställaren att allmänheten kan få information från 
kommunen om var det ska smällas, när det ska smällas och under hur lång tid och 
att detta skulle underlätta för alla de berörda att kunna förbereda sig.  

Förslaget har fått stöd av 47 personer. 

Handläggning av ärendet 

Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för 
kommuner att meddela lokala föreskrifter får en kommun meddela ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska 
varor. 

Kommuner äger såvida rätten att i sina lokala ordningsföreskrifter reglera vid vilka 
tidpunkter användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning får ske på allmän 
plats. Finspångs kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter, § 18, reglerat 
fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polismyndigheten att 
använda pyrotekniska varor på andra tider av året än nyårsafton, nyårsdagen, 
påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj. 
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Dnr KS.2018.0669  

  

 
Utifrån miljöbalken ses inget behov av att ytterligare förbjuda användningen av 
fyrverkerier i Finspångs kommun. Möjligheten att använda fyrverkerier i 
kommunen är redan begränsad och reglerad. När de lokala ordningsföreskrifterna 
följs är användandet av fyrverkerier så pass begränsat att det enligt miljöbalken 
endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa och miljön.  
 
Handläggaren har under beredningen av e-förslaget varit i kontakt med 
förslagsställaren. 

 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
1. Att avslå förslaget med hänvisning till att användandet av pyrotekniska varor 

redan är reglerande i kommunens lokala ordningsföreskrifter samt att 
användandet idag endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa 
och miljön enligt miljöbalken.  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 49 (50) 

Sammanträdesdatum:  

2020-01-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 3   Dnr: KS.2018.0669 

 

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

Sammanfattning 

 

Ett e-förslag har inkommit om önskan om ett allmänt förbud mot smällare och 

fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 

Finspångs kommun. 

 

Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och 

pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor 

och djur (tama och vilda), vilket kan ta lång tid att reparera. Utöver detta framför 

förslagsställaren att användning av tidigare nämnda pyroteknik även kan orsaka 

skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och miljö och att 

kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala 

ordningsföreskrifter som ska gälla. En reglering innebär enligt förslagsställaren 

att allmänheten kan få information från kommunen om var det ska smällas, när 

det ska smällas och under hur lång tid och att detta skulle underlätta för alla de 

berörda att kunna förbereda sig.  

 

Förslaget har fått stöd av 47 personer. 

 

Handläggning av ärendet 

Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande 

för kommuner att meddela lokala föreskrifter, får en kommun meddela 

ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att 

förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen 

av pyrotekniska varor. 

 

Kommuner äger såvida rätten att i sina lokala ordningsföreskrifter reglera vid 

vilka tidpunkter användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning får ske 

på allmän plats. Finspångs kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter, § 18, 

reglerat fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av 

polismyndigheten att använda pyrotekniska varor på andra tider av året än 

nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj. 

Utifrån miljöbalken ses inget behov av att ytterligare förbjuda användningen av 

fyrverkerier i Finspångs kommun. Möjligheten att använda fyrverkerier i 

kommunen är redan begränsad och reglerad. När de lokala ordningsföreskrifterna 

följs är användandet av fyrverkerier så pass begränsat att det enligt miljöbalken 

endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa och miljön.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 50 (50) 

Sammanträdesdatum:  

2020-01-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Handläggaren har under beredningen av e-förslaget varit i kontakt med 

förslagsställaren. 

 

Yrkande 

Stefan Carlsson (V) yrkar på en ändring i Finspångs kommuns lokala 

ordningsföreskrifter, § 18, där det idag står: ”Det är förbjudet att utan tillstånd av 

polismyndigheten använda pyrotekniska varor på andra tider av året än 

nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj.” 

Stefan Carlsson föreslår att det ska stå: ”Det är förbjudet att utan tillstånd av 

polismyndigheten använda pyrotekniska varor på andra tider av året än 

nyårsafton 18.00-02.00, påskafton 18.00-02.00 och valborgsmässoafton 18.00-

02.00.” 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) ändringsyrkande. 

 

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Carl-Gustaf Mörner och Inge 

Jacobsson (båda M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan Carlssons (V) förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå förslaget med hänvisning till att användandet av pyrotekniska 

varor redan är reglerande i kommunens lokala ordningsföreskrifter samt 

att användandet idag endast utgör en tillfällig olägenhet för människors 

hälsa och miljön enligt miljöbalken.  

2. Att ändra i Finspångs kommuns lokala ordningsföreskrifter, § 18, så att 

det lyder: Det är förbjudet att utan tillstånd av polismyndigheten använda 

pyrotekniska varor på andra tider av året än nyårsafton 18.00-02.00, 

påskafton 18.00-02.00 och valborgsmässoafton 18.00-02.00. 

 

3. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Reservation 

Torgny Maurer, Kai Hallgren (båda SD), Carl-Gustaf Mörner och Inge 

Jacobsson (båda M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers 

(SD) yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

- - - - - 
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Allmänt förbud mot smällare och 

fyrverkerier samt reglering av användande 
av pyroteknisk utrustning inom Finspångs 
kommun 

Sammanfattning 

Användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos 

både människor och djur (tama och vilda), detta kan ta lång tid att reparera. Användning av tidigare 
nämnda pyroteknik kan även orsaka skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och 
miljö. Kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala ordningsföreskrifter som skall 
gälla. 

Beskrivning 

Jag med flera har svårt att se fram emot de högtider då det enligt tradition skall smällas smällare och 
skjuta raketer vid t.ex. nyår, valborg etc. Några av oss får se på när vår hund, katt eller annat husdjur 
kryper ihop, gömmer sig och skakar eller blir helt apatiskt samt slutar äta. En del får fly vår bostad 
och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. Fysiska och mentala skador hos både människor och djur 
(tama och vilda) detta kan ta lång tid att reparera. Dessutom så påverkar användandet även vår natur 

och miljö negativt och kan ge skador på egendom. Tyvärr så är det inte bara själva nyårsafton eller 
andra högtider som är problemet, det smälls smällare och skjuts raketer både morgon och kväll från den 
dagen då fyrverkerierna börjar säljas.  
 
Jag föreslår ett allmänt förbud av användandet av smällare och fyrverkerier. Jag föreslår även att 
Finspångs kommun reglerar användningen och tar över ansvaret för användandet av smällare, 
fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. En reglering innebär att allmänheten kan få information från 
kommunen om var det skall smällas, när det skall smällas och under hur lång tid. Det underlättar för alla 
de berörda att kunna förbereda sig på det sätt som är nödvändigt.  
 
Svenska Kennelklubben har under flera år haft kampanjer om hur våra hundar far illa av fyrverkerier 
både fysiskt och psykiskt. Både Djurens rätt och Naturskyddsföreningen hävdar att även de vilda djuren 
samt vår natur och miljö påverkas negativt. 

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

fyrverkerier/  

Carina Felix Gabrielsson 

carinafelixgabrielsson@gmail.com  

Onlineunderskrifter 

 
Nr. Namn Datum Kommentar 

 
1 Anna Lejon 

2018-
01-03 

Självklart skriver jag under mot djurplågeri! 

 
2 Sari Hjerppe  

2018-
01-03  

 
3 

Jeanette 
Grundström 

2018-
01-03  

 
4 Anki Gram 

2018-
01-03  
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Nr. Namn Datum Kommentar 

 
5 

Linda Berg 
Johansson  

2018-
01-04  

 
6 Ulf Karlsson 

2018-
01-04  

 
7 Sofia Sundkvist  

2018-
01-04  

 
8 Ulrika Granroth 

2018-
01-04  

 
9 

Emma Fridell 
Leijon 

2018-
01-04  

 
10 Sara Liljeros 

2018-
01-05  

 
11 

Ramona 
Rubensdörffer 

2018-
01-05  

 
12 

Maria 
Fagerberg  

2018-
01-07 

Jag har både häst, hund och katt och finner ingen mening med fyrverkerier, 
visst är det vackert att se på men det är absolut inte värt det lidande det 
ger. Mina djur är inte så väldigt brydda men jag skulle ändå önska att de 

slapp höra eländet. Dessutom innebär fyrverkerier en negativ påverkan på 
miljön, och ärligt talat vem tycker att det ser trevligt ut dagen efter, när 

det ligger skräp från fyrverkerier överallt?!  

 
13 

Anna 
Hellerstedt 

2018-
01-07 

Anna Hellerstedt 

 
14 Malin Eriksson  

2018-
01-08  

 
15 

Hanna 
Setzman 

2018-
01-12  

 
16 

Kristina 
Lundberg 

2018-
01-12  

 
17 

Malin 
Söderqvist 

2018-
01-12  

 
18 

Carina 
Svensson 

2018-
01-22 

Bra förslag! Den skada det medför för djuren kan aldrig försvaras med att 
människan ska ha roligt en kort stund. Då djuren är i beroendeställning till 

oss är det vår plikt att skydda dem från allt som skadar dom. Punkt! 

 
19 

Lars-Göran 
Hansen 

2018-
01-25  

 
20 

Johanna 
Jakobsson 

2018-
01-28  

 
21 Maud Karlsson 

2018-
03-18  

 
22 

Magnus 
Bengtsson 

2018-
04-04  

 
23 

weronica 
bengtsson 

2018-
04-04  

 
24 Mattias Larsson 

2018-
04-20  

 
25 Camilla Bauer 

2018-
04-20  

 
26 Nina Åsander 

2018-
04-23 

Mycket bra förslag 

 
27 

Stefan 
Antonsson 

2018-
04-23 

Det behövs verkligen det är ett otyg med alla smällare. 

 
28 Mikael Hellberg 

2018-
04-23  

 
29 

Carina 
Antonsson 

2018-
04-23  
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30 Marja Melander 

2018-
04-24  

 
31 

Ann-Mari 
Gyllensten 

2018-
04-24  

 
32 

Ingela Hansson 

Karlsson 

2018-

04-24 

Håller helt med. Fyrverkerier är vackert men jag anser att det ska endast få 
förekomma på offentliga platser under ordnade förhållanden och under 

bestämd tid. Har haft 2 hundar som var helt förstörda under nyårsaftnar. 
Förbjud all privat uppskjutning av smällaren. Tänk på alla djur som mår 

dåligt.  

 
33 Hans Karlsson 

2018-
04-24  

 
34 

Lennart 
Krumlinde 

2018-
04-24  

 
35 Pia Mikmar 

2018-
04-24 

Efterlängtat förslag !  

 
36 

Lena 
Göransson 

2018-
04-24  

 
37 

Jessica 
Göransson 

2018-
04-24 

Jättebra förslag !! 

 
38 Johan Melander 

2018-
04-24  

 
39 Rolf Arvidsson 

2018-
04-24  

 
40 Marie Jansson 

2018-
04-24  

 
41 

Anders 
Dahlström 

2018-
04-24  

 
42 

Yvonne 
Gustavsson  

2018-
04-25  

 
43 

Carina69 
Carina69 

2018-
04-25 

Ett mkt bra förslag 

 
44 Linda Olsson 

2018-
04-28  

 
45 

Gunilla 
Johansson 

2018-
05-07  

 
46 Linda Karlsson 

2018-
05-09  

 
47 Kent Sepic 

2018-
06-07  
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Marika Östemar 

2020-01-16  1 (2) 

Dnr KS.2016.0767 

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

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

Kommunfullmäktige 

Delegering av beslut till kommunstyrelsen att anta 
detaljplanen för del av fastigheten Nyhem 1:2 i enlighet 
med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för bostadsbebyggelse 
längsmed Sundsvägen. 

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med 
villor, radhus och flerbostadshus. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 150 
lägenheter/hushåll. 

I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område kan 
vara möjligt för bostadsbebyggelse. 

Befintligt koloniområde (den del som har odlingslotter i området) avses flyttas till 
annan plats i samband med planens genomförande. 

Tillfart till planerad bostadsbebyggelse sker dels via Sundsvägen, dels via 
Oxhagsvägen.  

Ingen skyddad eller klassad natur, tas i anspråk av planförslaget. Ingen kvartersmark 
för bostadstomter hamnar inom strandskyddsområde.  

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, 
då ett genomförande av detaljplanen ej anses innebära betydande miljöpåverkan. 

Justeringar efter samråd 

Efter samrådet om detaljplanen har framförts behov av att anlägga ett LSS-boende i 
det aktuella området. Eftersom det är bråttom att få fram LSS-boendet ser vi att det 
är möjligt att dela upp planen i två planer efter samrådet för att kunna ha en 
snabbare process för LSS-boendet (KS.2020.0169). Beslutet att delegera antagandet 
föreslås gälla för båda detaljplanerna. 
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Marika Östemar 

2020-01-16  2 (2)  

Dnr KS.2016.0767  

  

 

 

Delegering av beslut om antagande 
 

Eftersom planförslaget överensstämmer med aktualitetsförklaringen av gällande 
översiktsplan ÖP2011, handlägga med standardförfarande och därmed inte är av 
större vikt bedömer förvaltningen att det är möjligt att delegera antagandet av 
detaljplanen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-19 (2016-§ 328) att föreslå att antagandet av 
detaljplanen skulle delegeras från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut 
 

1. Att delegera beslutet att anta detaljplanerna för del av fastigheten Nyhem 
1:2  m fl (KS.2016.0767 och KS.2020.0169) till kommunstyrelsen i enlighet 
med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 27 (44) 

Sammanträdesdatum:  

2016-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2016-§ 328   Dnr: KS.2016.0767 

 

Detaljplan för Sundsvägen, del av Nyhem 1:2 - Samråd 
Samhällsplaneringsenheten har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för 
bostadsbebyggelse längsmed Sundsvägen.  
 
Samhällsplaneringsenheten föreslår nu Kommunstyrelsen att upprättade 
detaljplanehandlingar godkänns för genomförande av samråd samt att ett 
genomförande av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. 
 

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med 
villor, radhus och flerbostadshus. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 150 
lägenheter/hushåll. 

I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område kan 
vara möjligt för bostadsbebyggelse. 

Befintligt koloniområde (den del som har odlingslotter i området) avses flyttas till 
annan plats i samband med planens genomförande. 

Tillfart till planerad bostadsbebyggelse sker dels via Sundsvägen, dels via 
Oxhagsvägen.  

Ingen skyddad eller klassad natur, tas i anspråk av planförslaget. Ingen kvartersmark 
för bostadstomter hamnar inom strandskyddsområde.  

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, 
då ett genomförande av detaljplanen ej anses innebära betydande miljöpåverkan. 

 

Yrkande  
Inge Jacobsson (M) yrkar på ett tillägg: 
 

- Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet att anta detaljplanen för 
fastigheterna Hårstorp 1:1 m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 
27§ plan- och bygglagen. 

 
Anders Härnbro (S) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande. 
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 28 (44) 

Sammanträdesdatum:  

2016-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för del av fastigheten 
Nyhem 1:2 för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och 
bygglagen. 
 

2. Att ett genomförande av detaljplanen för del av fastigheten Nyhem 1:2 inte 
innebär betydande miljöpåverkan. 
 

3. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna 
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen ge 
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av 
planförslaget för del av fastigheten Nyhem 1:2. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 

4. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheterna Hårstorp 1:1 
m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen. 

 

- - - - - 
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Detaljplan för 
 
Sundsvägen, del av Nyhem 1:2  

Finspångs kommun 

 Planbeskrivning  

 

     

Dnr KS.2016.0767 

Datum 2016-11-23 

Samrådshandling 

 

Antagen 20XX-XX-XX 

Laga kraft 20XX-XX-XX 
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D E T A L J P L A N  F Ö R   

Sundsvägen, del av Nyhem 1:2 

Finspångs kommun 

 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se
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Samrådshandlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

 Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (detta dokument) 

 Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:2000 

 Fastighetsförteckning (finns på samhällsplaneringsenheten)  

Bilaga: Behovsbedömning  

Planens syfte och huvuddrag 

En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur 

miljön avses att förändras eller bevaras. 

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion 

med villor, radhus och flerbostadshus. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 

150 lägenheter/hushåll. 

I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt 

område kan vara möjligt för bostadsbebyggelse. 

Befintligt koloniområde (den del som har odlingslotter i området) avses 

flyttas till annan plats i samband med planens genomförande. 

Tillfart till planerad bostadsbebyggelse sker dels via Sundsvägen, dels via 

Oxhagsvägen.  

Ingen skyddad eller klassad natur, tas i anspråk av planförslaget. Ingen 

kvartersmark för bostadstomter hamnar inom strandskyddsområde.  

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 

upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande 

miljöpåverkan. 

Exempel på disposition av området och dess huvuddrag i den här 

planbeskrivningen, under rubriken Bebyggelseområden.  

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. Planområdet omfattas av två riksintressen för 

totalförsvaret enligt kapitel 3 kap. 9 § miljöbalken. Riksintressena som 

omfattas är;   

- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)   

- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)  
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Inom ovan områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga 

objekt räknas, inom samlad bebyggelse, byggnader mm över 45 m. 

Föreslagen bebyggelse som medges inom planområdet blir ej så hög att 

försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt. 

Skutbosjön är av riksintresse för yrkesfisket. Sjön ligger inte i direkt 

anslutning till planområdet och sjön används i praktiken ej för yrkesfiske. 

Ingen påverkan bedöms ske för detta riksintresse genom aktuell planering. 

Området berör i övrigt inte riksintresse enligt Miljöbalken kapitel 3 eller 

Miljöbalken kapitel 4. 

Kapitel 5 i Miljöbalken. Planen bedöms inte överskrida några 

miljökvalitetsnormer.  

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. 

Luftkvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i 

samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för 

utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som 

regleras är kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 

10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för 

bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.  

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där 

samverkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för 

utomhusluft. SMHI:s program Simair används för beräkningar. I likhet med 

föregående år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon 

risk att MKN överskrids för något ämne.
1
 

MKN vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. 

Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss 

tidpunkt. 

Skutbosjön ligger ca 100 m från planområdet och finns utpekat i VISS 

(Vatteninformationssystem i Sverige). MKN för vatten för Skutbosjön har 

enligt senaste klassningen 2009 "dålig ekologisk status" enligt VISS. I sjön 

finns bland annat problem med miljögifter. För att uppnå 

miljökvalitetsnormer för vatten krävs insatser inom flera sektorer. Det pågår 

ett arbete med att ta fram en VA-plan för hela kommunen, som täcker både 

vatten- och avloppsförsörjning och hantering av dagvatten (planen är på 

samrådsremiss under hösten 2016).  

                                                 

1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. 
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Eventuella åtgärder för Skutbosjön och banvallen, som kan vara förorenad, 

får utredas i särskild ordning utöver detta planarbete. 

Dagvattnet inom planområdet bör fördröjas lokalt så långt som möjligt, och 

avledas via infiltrationsvänliga diken mm. Naturmark har säkerställts 

närmast banvallen, innan dagvattnet når sjön mm. Planförslaget bedöms inte 

påverka vattenmiljön på ett negativt sätt. 

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i anslutning till Högklint (i öster) och Nyhem (i väster) 

inom Finspång tätorts södra del. I öster avgränsas planområdet av 

Sundsvägen, i norr mot Oxhagsvägen, i sydost mot järnvägen, i söder mot 

skogsmark och i väster i närheten av flerbostadshus vid Oxhagsvägen.  

Planområdet är knappt 8 ha stort. 

Markägoförhållanden 

Aktuell del av fastigheten Nyhem 1:2 ägs av kommunen. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

Gällande översiktsplan för Finspångs kommun – ”Framtiden finns i 

Finspång” - antogs 2011-11-23 av kommunfullmäktige. I översiktsplanen 

från 2011 angavs aktuellt område som ”V3, Verksamheter”, bland annat 

diskuterades kring ny godsbangård i området. 

Översiktsplanen är därefter aktualitetprövad och beslutad av 

kommunfullmäktige 2016-01-27, Kf § 8. Inriktningen för aktuellt område 

har ändrats i samband med Aktualitetsförklaringen av ÖP 2016. Det som 

gäller för aktuellt område vid Sundsvägen är följande enligt 

aktualitetsförklaringen; 

”De områden i översiktsplanen som pekas ut som utvecklingsområden för 

verksamheter och bostäder kvarstår med följande kommentarer: 

Sundsvägen, V3. Vid en exploatering bör området bedömas ur ett större 

perspektiv med hänsyn till utvecklingsmöjligheter och efterfrågan på mark 

för bostäder.”  

Tidigare diskussion om verksamheter och ny godsbangård i området får 

bedömas ej vara aktuellt längre utifrån ovan aktualitetsförklaring. Aktuell 

planläggning får därmed anses vara förenlig med gällande översiktsplan.  
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Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden mm 

Planområdet är i stora delar ej planlagt sedan tidigare. Dock berörs befintligt 

odlingslottsområde av gällande detaljplan. Detaljplanen ”D177” vann laga 

kraft 1984-11-08. För den del i nu upprättad detaljplan som omfattas av 

gällande detaljplan, är det i huvudsak ”Odlingslottsområde” (Lo) som 

berörs. Även mindre del allmän platsmark (gata/torg respektive 

park/plantering) berörs. 

I direkt anslutning till planområdet, mellan odlingslottsområdet och annat 

koloniområde strax sydost om planområdet, är marken avsedd för 

småbåtshamn i gällande plan från 1984. Dock används denna yta ej för 

hamnändamål eller dylikt i praktiken. Marken utgör istället en skogsdunge 

och ingår i naturvårdsprogrammet. 

Utsnitt ur gällande detaljplan vid odlingslottsområdet. 

Dessutom berörs i mindre grad detaljplan ”D108”, vilken vann laga kraft 

1967-07-28. För den del i nu upprättad detaljplan som omfattas av gällande 

detaljplan, är det i allmän platsmark (Gata samt Plantering) som berörs 

något vid Oxhagsvägen och dess korsningsavsnitt med Sundsvägen. 
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Utsnitt ur gällande detaljplan vid Oxhagsvägen. 

Planområdet omfattas av 2 riksintressen för totalförsvaret. 

Närliggande Skutbosjön utgör riksintresse för yrkesfisket.  

Inga särskilda förordnanden i övrigt bedöms beröras. 

Strandskydd 

Från Skutbosjöns strandlinje råder ett strandskydd (enligt 7 kap 13 § 

Miljöbalken) på 100 meter.  

Planområdet ligger drygt 100 m från sjön och omfattas därmed ej av 

strandskydd. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 

miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas då en 

miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 

beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 

utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av 

detaljplanen för aktuellt planområde har i behovsbedömningen konstaterats 

att det inte föreligger betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvens-

beskrivning har därför inte upprättats.  

Sundsvägen 

Oxhagsvägen 
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Förutsättningar och förändringar 

Natur 

 

Mark- och vegetation 

Planområdet är i obebyggt, sånär som på enstaka uthus/skjul på 

odlingslottsområdet samt transformatorstation vid Sundsvägen i sydost. 

Marken är kuperad och lutar västerifrån ner mot Sundsvägen, med relativt 

branta partier på sina ställen.  

Vid odlingslottsområdet lutar marken ner mot järnvägen/sjön.  

Ingen klassad eller skyddad natur finns inom planområdet. Intill 

odlingslottsområdet i sydost finns ett naturområde med klass 2 (regionalt 

intresse) enligt kommunens naturvårdsprogram. Området är dessutom 

inventerat av Länsstyrelsen genom eklandskapsinventeringen (klass 2). 

Fältbesök inom planområdet har gjorts av kommunens 

naturvårdssamordnare under sensommaren 2016. En rapport; Initial 

naturvärdesbedömning, Detaljplan för Sundsvägen (2016-09-14), har 

upprättats i samband med planarbetet. 

Sammanfattningsvis anger rapporten; 

Området som ska ingå i detaljplanen består av ett koloniområde i sydväst 

med få eller inga naturvärden samt ett skogsområde i väst och sydväst med 

måttliga till höga naturvärden. Skogsområdet har varierande karaktär med 

berghällar, senvuxna och grova tallar, en större mängd stående och 

liggande död ved, ekar i olika ålder, yngre lövträd och gran samt i vissa 

delar mycket lövsly. Insektsgnag har observerats i stor mängd i vissa delar 

av området, främst på grova och döda tallar men även på gran och ek. Det 

finns även ett mindre område med grövre ekar med mulm och bohål. 

Intill detaljplaneområdet finns det i sydöst ett inventerat naturområde med 

klass 2 (regionalt intresse) enligt kommunens naturvårdsprogram. Området 

är dessutom inventerat av Länsstyrelsen genom eklandskapsinventeringen 

då det fick klass 2. Klass 2 innebär att det finns värdekärnor med 

åtminstone 200-250 åriga träd. Även här finns eller kan sannolikt finnas en 

lång rad rödlistade insekter, lavar och svampar knutna till grova och 

ihåliga träd. Kommunen har även märkt upp tre stycken evighetsträd och 

anlagt en faunadepå (en samling av grenar och stockar som gynnar 

vedlevande insekter) i området.  

I bedömningen har hänsyn tagits till att detaljplaneområdet ligger tätt intill 

det tidigare inventerade naturområdet med hög naturvärdesklass. 

Vidare beskriver rapporten att området har flera olika karaktärer. Se nästa 

bild med ungefärliga gränser för områdena. 
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Grov indelning av olika naturkaraktärer i området. 

Vad gäller naturvärdena för de olika delområdena anger rapporten följande; 

Område 1 och 4 bedöms vara lämpligast för eventuell bostadsbebyggelse 

eller liknande då dessa områden har låga naturvärden. Ett undantag är 

dock de grövre asparna som finns i område 1. Om dessa avverkas är det ur 

naturvårdssynpunkt lämpligt att en del av veden läggs som en faunadepå på 

en lämpligt plats för att gynna insekter som är knutna till död ved av asp.  

Område 2 och 3 bedöms inte lämpliga ur naturvårdssynpunkt för 

bebyggelse då de har visat sig inneha många karaktärer som visar på en 

värdefull skog och som är viktiga för den biologiska mångfalden. En stor 

del av området är dessutom mycket kuperat. En del gångstigar finns vilket 

tyder på att allmänheten rör sig i området. Om tanken ändå är att området 

ska bebyggas ska en naturvärdesinventering enligt standard SS 

199000:2014 göras som främst fokuserar på vedlevande insekter, lavar, 

mossor och svampar. Detta för att hitta och identifiera eventuella rödlistade 

arter som är knutna till ovan beskrivna naturvärden. 

De rekommendationer som ges i rapporten för fortsatt arbete är; 

För att ta tillvara på områdets naturvärden och på ett bra sätt inkorporera 

framtida bebyggelse bör ett besök göras på plats av naturvårdssamordnare, 

planarkitekt och konsult för att få en klarare bild av områdets utformning 

och potential. Höga naturvärden behöver mätas in av mättekniker.  

Då planförslaget berör område 2 enligt ovan till viss del, bör ytterligare 

studie göras under planprocessen för nämnda delområde. Detta för att 

undersöka om några särskilda åtgärder behöver göras ur 

naturvärdessynpunkt. I övrigt är det område 1 och 4 – områden som är 

lämpliga för exploatering enligt naturvärdesbedömningen – som ianspråktas 

av planerad bebyggelse. 

1 

2 

4 

3 
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Några ytor säkerställs som naturmark utifrån planens uppbyggnad genom 

införd bestämmelse NATUR (allmän platsmark) i planen (bestämmelse 

enligt PBL 4 kap 5 § punkt 2). 

Samtidigt som bostadsbyggande föreslås, bibehålls även större 

sammanhängande naturmark i anslutning till planområdet genom planens 

uppbyggnad. Detta ger möjlighet för spridning mm för växter och djur. 

Planförslaget torde sammantaget innebära måttlig påverkan för djur- och 

växtlivet i området. 

Geotekniska förhållanden 

Någon geoteknisk undersökning finns ej för planområdet.  

Enligt SGU:s jordartskarta är det en remsa med glacial lera samt postglacial 

lera närmast Sundsvägens västra sida. Längre västerut övergår jordarten till i 

huvudsak urberg. Lite högre upp i terrängen på västra sidan Sundsvägen 

finns det vid Högklintsvägens anslutning med Sundsvägen inslag av morän. 

På odlingslottsområdet är det i huvudsak glacial lera, utom närmast 

järnvägen där det är postglacial lera och inslag av gyttjelera, enligt samma 

jordartskarta. 

En översiktlig geoteknisk undersökning ämnas utföras under planarbetet. 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Ingen registrerad fornlämning finns inom planområdet. Närmsta 

fornlämning ligger ca 500 m västerut. 

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 

anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 

Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis 

tillkallas. 

Finspångs tätort, ej avgränsad tätortsmiljö, är av regionalt intresse för 

kulturmiljövården och finns redovisat i NATUR & KULTUR - miljöer i 

Östergötland, Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Länsstyrelsen, 

1983.  

Inga särskilt utpekade byggnader av kulturvärde finns i området, eller i 

närområdet, enligt kommunens kulturmiljöprogram. Tilläggas kan att det 

inte medges byggnation i odlingslottsområdet enligt gällande detaljplan.  

Ingen förändring av eller påverkan på kulturhistoriskt värdefull byggnad 

bedöms ske genom denna detaljplan.  

Enligt uppgift från Risinge Hembygdsförening finns det s k ”Namnberget” i 

bergsområdet mellan Oxhagsvägen och Sundsvägen. Detta är en bergknalle 

där en mängd namn är inristade under tiden 1880-1940. Besked önskas från 
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hembygdsföreningen under planprocessen om aktuell planering berör 

nämnda bergknalle.  

Bebyggelseområden 

I öster, på Högklint, finns bebyggelse med enbostadshus från 1930-40-talen. 

Strax väster om planområdet finns flerbostadshus (Oxhagsvägen, Nyhem) 

från 1960-talet. 

I nu upprättad detaljplan säkerställs i huvudsak mark för bostäder (PBL 4 

kap 5 § punkt 3). Planens uppbyggnad är att skapa ett bostadsområde med 

en varierad husproduktion med högst två våningar av villor, radhus, parhus 

och flerbostadshus med exempelvis fyra lägenheter per hus. Dessutom ett 

höghus motsvarande 6 våningar.  

Det breda utbudet ger boendealternativ för olika behov och möjligheter. 

Genom att bygga med ett varierat utbud ges utrymme för generations-

övergripande boende samt möjligheter att bo i området utifrån olika skeden 

och önskemål i livet. Till exempel för den som vill lämna villaboendet så 

kan man bo kvar i sin invanda sociala miljö exempelvis i en lägenhet i ett 

mindre flerbostadshus.. Efterfrågan bör vara styrande för vilken typ av hus 

som kan bli aktuellt. 

Planen medger en högsta totalhöjd om 8 m, vilket motsvarar 2 våningar, 

förutom i ett delområde utmed Oxhagsvägen där en totalhöjd om 20 m 

medges, vilket motsvarar 6 våningar (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § 

punkt 1 eller 16 § punkt 1).  

Med bruttoarea (BTA) som nämns i planbestämmelserna menas totala arean 

för alla våningsplan begränsat av omslutande ytterväggars utsida.  

Med byggnadsarea (BYA) avses den area en byggnad upptar på marken 

inklusive utkragande byggnadsdelar, taksprång, balkonger, burspråk, 

skärmtak etc, som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande 

mark.  
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Illustration, exempel på utformning. 

Flerbostadshus 

Inom större delen av planområdet medges flerbostadshus. Flerbostadshus får 

uppföras med en sammanlagd byggnadsarea, inklusive komplement-

byggnader, om högst 30 % av fastighetsarean. (PBL 4 kap 11 § punkt 1). 

Illustrationen ovan, som är ett exempel, visar byggande av bland annat 

flerbostadshus. Mot Oxhagsvägen kan ett flerbostadshus i motsvarande 6 

våningar på ett ungefär inrymma 24 lägenheter. Lämpligt byggande för 

övriga flerbostadshus (som får byggas i motsvarande 2 våningar) är med 4 

lägenheter i respektive hus. 

Friliggande enbostadshus (villor) 

För friliggande enbostadshus gäller att fastigheten ska vara minst 800 m
2
. 

Den största bruttoarean för huvudbyggnad får uppgå till 250 m
2
. En 

huvudbyggnad tillåts per fastighet. Komplementbyggnader får sammanlagt 

uppta högst 60 m
2 

byggnadsarea. Samtidigt gäller att största totala 

byggnadsarea för huvudbyggnad samt komplementbyggnad högst får uppgå 

till 25 % av fastighetsarean. (PBL 4 kap 11 § punkt 1). 

Rad- eller parhus 

Rad- eller parhus får uppföras med en sammanlagd byggnadsarea, inklusive 

komplementbyggnad, om högst 35 % av respektive tomtplatsarea.  

Definitionen "tomtplatsarea" används på plankartan då det är osäkert om det 

kommer bli en eller flera fastigheter om radhus/parhus uppförs. 

Radhus/parhus kan komma att ges tomtplats inom en större fastighet. 
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Bruttoarean för huvudbyggnad per tomtplats får högst vara 180 m
2
. En 

huvudbyggnad per tomtplats. Komplementbyggnader får sammanlagt högst 

uppta 50 m
2 

byggnadsarea. (PBL 4 kap 11 § punkt 1). 

Radhus kan med fördel grupperas med några luckor mellan radhuslängorna 

för att inte få för lång sammanhängande fasadlinje. Detta är även tillämpbart 

vid byggande av parhus, tvåbostadshus med gemensam tomtgräns. 

Inom ett område längs Sundsvägen (mellan Skottvägen och Passvägen) 

redovisas ett gemensamt garageområde på illustrationen. Detta kan vara ett 

lämpligt och möjligt byggande då det förekommer viss skuggning från 

bergsområde i denna del. 

Komplementbyggnad 

För komplementbyggnader får nockhöjden högst vara 4 m (PBL 4 kap 11 § 

punkt 1 eller 16 § punkt 1). 

Placering  

Följande gäller angående placering för såväl friliggande enbostadshus som 

för flerbostadshus; Huvudbyggnad skall placeras med minst 4 meters 

avstånd och komplementbyggnad med minst 1 meters avstånd från 

fastighetsgräns. Mot gata ska garage/carport placeras med ett avstånd på 

minst 6 meter (för att kunna ha bil uppställd inne på kvartersmarken framför 

garage/carport).  

 

På plankartan anges bestämmelse om att garage/carport ska vara med 

minst 6 meters avstånd från gata. Om garage/carport istället kan förläggas 

enligt principen på ovan bild kan byggnaden placeras närmare gata än 6 m.  

För radhus/parhus gäller att huvudbyggnad, komplementbyggnad och 

uteplats för respektive tomtplats får placeras i gräns mot intilliggande 

tomtplats. Vid ej samordnat byggande ska huvudbyggnad placeras minst 2 

meter och komplementbyggnad minst 1 meter mot gräns för tomtplats. 

Huvudbyggnad skall placeras med 4 meters avstånd från gata och 

garage/carport med minst 6 meters avstånd från gata. 

Bestämmelse angående placering har införts på plankartan kring ovan 

(bestämmelse enligt PBL 4 kap 16 § punkt 1). 

Tomt 

Garage 

Gata 
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Offentlig service 

Planområdets behov av skolor och förskolor tillgodoses utanför 

planområdet. Nyhemsskolan F-6, 7-9 ca ligger ca 300 m väster om 

planområdet. Lekeberga förskola är i anslutning till Nyhemsskolan. 

Kapaciteten i skolorna bedöms räcka till vid en utbyggnad inom 

planområdet. Gång- och cykelvägsanslutningar finns redan i dag till 

skolorna. 

Kommersiell service 

Kommersiell service finns bland i Finspångs centrum som är på drygt 500 

meters avstånd från planområdet. 

Ingen yta för kommersiell service planeras i samband med aktuell 

detaljplan.  

Tillgänglighet 

Bostadsbebyggelse föreslås i vissa delar kring förhållandevis plan mark. 

Dock är marken relativt brant i ett parti väster om Sundsvägen mittemot 

Högklintsvägens anslutning med Sundsvägen. Odlingslottsområdet sluttar 

måttligt åt öster. Tillgängligheten till och inom områdets kvartersmark är 

varierande för rörelsehindrade. Tillgängligheten inom byggnaderna och 

kvartersmarken prövas i detalj i bygglovskedet. Utvändig och invändig 

tillgänglighet regleras enligt BBR, Boverkets Byggregler. 

Trygghetsaspekter 

Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som 

vacker och trivsam. Trygg miljö genom bland annat medveten placering av 

byggnader, entréer och god belysning bör eftersträvas i det fortsatta arbetet. 

Området ligger i anslutning till ett bebyggt område, vilket är en trygghet.  

Separat, belyst, gång- och cykelbana finns från planområdet vidare mot 

tätorten. Gång- och cykelbanan bör förlängas utmed Sundsvägen för att det 

nya bebyggelsen i området ska få säkra gång- och cykeltransporter. 

Busshållplats finns vid Nyhemsskolan ca 400 meter väster om planområdet 

och även i centrum, vilket är på drygt 500 meters avstånd. Dessa 

förutsättningar torde vara relativt goda ur tillgänglighetssynpunkt. 

Planområdet ligger relativt nära både skolor och annan service (centrum).  

Utemiljö, lek och rekreation 

Planområdet innehåller ingen befintlig organiserad yta för lek och 

rekreation. Området utgör och omges av större skogs- och naturområden. 

Några mindre stigar finns i området, dock inget ordnat motionsspår. 

Orientering har förekommit i Nyhemsområdet. Nyhemsskolan är försedd 

med bland annat idrottsplats.  
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Planförslaget innebär att områden med naturmark tas i anspråk för 

bostadsändamål. Större ytor för lek och rekreation bibehålls samtidigt. 

Odlingslotter flyttas till annan plats vid exploatering av området. Ingen 

större inskränkning för lek- eller rekreationsmöjligheter bedöms uppstå. 

Större natur- och rekreationsområden samt sjön som finns i omedelbara 

närheten ger god boendemiljö.  

Gator och trafik 

Gatunät 

Området nås norrifrån via Sundsvägen (ansluten med riksväg 51). Även 

Oxhagsvägen passerar planområdets norra del.  

Hastighetsbegränsningen är 40 km/h på Sundsvägen. Från 

odlingslottsområdet och söderut mot reningsverket är begränsningen 70 

km/h. På Oxhagsvägen är hastighetsbegränsningen 40 km/h. Övriga gator i 

Högklint har skyltad hastighet om 30 km/h. 

Gatumark vid Sundsvägen planläggs som allmän platsmark i planen (PBL 4 

kap 5 § punkt 2). Vägområdets bredd i planen för Sundsvägen är ca 16 

meter. Inom vägområdet avses även plats för gång- och cykelväg, eventuell 

gångbana, infiltrationsvänligt dike inrymmas. Dessutom finns ett flertal 

ledningar i mark parallellt med Sundsvägen, vilka kräver utrymme. 

Övriga lokalgator inom planen har en bredd av 7 meter för att inrymma ca 

5,5 m körbana, dike/dagvattenstråk mm. 

En förprojektering av väg, vatten- och avloppssystem avses utföras under 

planprocessen.  

Gång- och cykeltrafik 

En separat gång- och cykelbana, som är belyst, finns längs Sundsvägen från 

planområdets norra del (utanför planområdet) och vidare norrut mot 

centrum.  

Likaså finns separat gång- och cykelbana, belyst, från Bangårdsvägens 

vändzon i riktning mot centrum (förbi Bildningen).  

Rapporten Nytt omlastningsområde i Finspång, Tyréns, 2010, gjordes i 

samband med tidigare diskussioner kring ny godsbangård i odlingslotts-

området. Denna inriktning är ej aktuell längre, men de förslag som gäller för 

fordons- samt gång- och cykeltrafiken kan till vissa delar bli aktuella för nu 

föreslagen planering i området. Rapporten föreslår att Sundsvägen (söder 

om Oxhagsvägen) byggs om, där det anläggs en 2 m gångbana närmast 

befintliga fastigheter, att körbanan breddas, samt att en ny cykelbana 

anordnas västra sidan Sundsvägen. 

Kommunen rekommenderar i nuläget att körbanan för Sundsvägen bör vara 

5,5 meter och att gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs längs Sundsvägens 
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västra sida. Dessutom bör, som ovan rapport anger, gångbana anläggas 

längs med befintliga bostadsfastigheter östra sidan Sundsvägen, med 

anledning av att det finns flera utfarter, varav vissa har bristfälliga 

siktförhållanden mot gatan. Om körbanan kommer en bit ifrån 

fastighetsgräns torde det ge säkrare in- och utfarter.  

Då det är ett flertal ledningssystem längs västra sidan Sundsvägen bör inte 

plantering av träd ske så att ledningar påverkas.  

Kollektivtrafik 

Busshållplats finns vid Nyhemsskolan ca 400 väster om planområdet (i 

nuläget linje 413 som går vidare mot centrum). Till centrum där flera 

busslinjer trafikerar är det drygt 500 m. Genom att busslinje passerar 

planområdet finns möjlighet till nytt hållplatsläge i anslutning till 

planområdet.  

Parkering, utfarter 

För planområdet är inriktningen att parkering ska lösas inom respektive 

fastighet.  

I område för flerbostadshus vid Oxhagsvägen har yta för parkering och 

”korsprickad mark” (komplementbyggnader) införts (bestämmelse enligt 

PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1). Detta med anledning av att inte 

medge bostäder för nära närliggande panncentral. Se vidare under rubriken 

Störningar, verksamheter mm. 

In- och utfartsförbud (bestämmelse enligt PBL 4 kap 9 §) har införts i 

planen vid korsningsavsnittet Oxhagsvägen/Sundsvägen.   

Järnväg 

I sydost, förbi odlingslottsområdet, passerar järnväg. Järnvägssträckan 

mellan Kimstad och Finspång trafikeras i dag endast av godståg. 

Hastighetsbegränsningen är 20 km/h i området och ca två tåg per dag och 

riktning trafikerar sträckan. 

Se vidare under ”Störningar och riskfrågor” och underrubriken ”Risker samt 

buller, järnvägstrafik”. 

Störningar och riskfrågor 

Landskapsbild 

Utmed Sundsvägen utgör stora delar av området skogsvegetation. Inslag av 

öppna ytor finns längs vägen. I odlingslottsområdet är det i huvudsak öppen 

mark. 

Förändring i området med nya hus istället för naturmark kommer att 

medföra viss påverkan på vyn mot skogen mm. Vyer förändras i huvudsak 

för ca 13 befintliga fastigheter längs Sundsvägens östra sida (vy mot 
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skogsmark) samt ett par fastigheter längs Bangårdsvägen (vy mot 

odlingslotter).  

Bebyggelse medges till högst 8 meters totalhöjd (motsvarande två våningar) 

inom nästan hela planområdet. Endast utmed Oxhagsvägen föreslås 

byggnation i upp till 20 m totalhöjd (motsvarande 6 våningar). I denna del 

torde ett högre hus endast få mindre påverkan på omgivningen, då endast 

enstaka bostad finns i nära anslutning till denna tomt. 

Noterbart att området redovisas som ett tänkbart område med 

utvecklingsmöjligheter för bostäder i den gällande översiktsplanen 

(aktualitetsförklaringen).  

Sammantaget kan en viss påverkan på landskapsbilden uppkomma genom 

föreslagen planering. Som helhet bedömer kommunen påverkan vara 

acceptabel.  

Buller, fordonstrafik 

Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader i kraft (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader). Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden 

för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid 

bostadsbyggnader.  

Buller från vägar bör inte överskrida; 

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 m
2
 gäller i stället att bullret inte bör 

överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör; 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 

en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå enligt ovan ändå överskrids, 

bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 

gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

På planen har en bestämmelse införts under rubriken "Störningsskydd" 

utifrån ovan trafikbullerförordning (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5). 

Byggande ska ske med detta som förutsättning.  
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Det finns inga uppgifter på trafikmängder på gatorna i området. Det är 

uppskattningsvis ca 600 hushåll, skola, reningsverk och koloni-

/odlingslottsområde som genererar trafik på Sundsvägen/Oxhagsvägen.  

Sundsvägen, norr om planområdet 

En grov bedömning är att det är mellan 3000 och 4000 fordon/dygn idag på 

Sundsvägens norra del (utanför planområdet, vid anslutningen med riksväg 

51). Längs denna del av vägen ligger ca 6-7 befintliga hus. Avståndet till 

närmaste hus av dessa är ca 12,5 meter (vägmitt).  

En ökning av ljudnivån måste uppgå till minst 3 dBA för att vara uppfattbar, 

vilket motsvarar en fördubbling av dagens trafikmängd, se ovan. (Källa: 

Buller i planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta för buller 

från väg- och spårtrafik, Boverket februari 2008).  

Med föreslagen planering torde en ökning av trafik kunna uppskattas till ca 

700 fordon/dygn norr om planområdet (beräknat på ca 150 

lägenheter/hushåll). Utifrån ovan redovisning blir ökningen vid befintliga 

hus, norr om planområdet, betydligt mindre än 3 dBA och därmed inte 

uppfattbar.  

Sundsvägen, inom planområdet 

På Sundsvägen, sträckan söderut från korsningen med Oxhagsvägen, är det 

ett 50-tal bostadstomter, koloniområde, reningsverket (bland annat 

slambilar) mm som genererar trafik. En grov bedömning är att det är 300-

400 fordon/dygn idag på Sundsvägens del som är söder om korsningen med 

Oxhagsvägen.  

På Sundsvägen söderut från korsningen med Oxhagsvägen ligger 13 

befintliga hus. Avståndet till närmaste hus bland dessa är ca 12,5 meter 

(vägmitt). Med föreslagen planering torde en ökning av trafik med ca 600 

fordon/dygn ske i detta avsnitt av Sundsvägen (ett hundratal fordon angör 

flerbostadshuset med 6 våningar via Oxhagsvägen istället). Detta skulle då 

uppskattningsvis ge en framtida fordonsmängd på ca 1000 fordon/dygn i 

detta avsnitt.  

Enligt översiktlig beräkning i bullerprogram (Trivector 8.6) behövs ett 

avstånd mellan vägmitt (Sundsvägen) och bostad på knappt 10 m för att 

klara den ekvivalenta nivån 55 dBA (vid antagandet ca 1000 fordon/dygn, 

varav ca 5 % tung trafik, samt hastighetsbegränsning om 40 km/h). Den 

maximala nivån klaras först vid 30 m från vägmitt (generellt avstånd vid 40 

km/h - när ett tungt fordon passerar) med samma förutsättningar.  

I nu upprättad detaljplan upprätthålls ett avstånd på mer än 10 m mellan 

vägmitt och såväl befintliga som föreslagna bostäder.  
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Oxhagsvägen, inom planområdet 

För föreslagen byggnation utmed Oxhagsvägen behöver bullerfrågan 

särskilt uppmärksammas vid ett byggande. Vid 40 km/h (skyltad hastighet 

på Oxhagsvägen) behövs närmare 20 m från vägmitt för att klara ekvivalent 

nivå enligt bullerprogram. Rekommendationen är att byggnation av 

bostadshus sker 20 m från vägmitt på Oxhagsvägen, så att riktvärdet för 

ekvivalent nivå vid fasad (55 dBA) uppnås. 

Om bostadshus alternativt förläggs närmre Oxhagsvägen än 20 m från 

vägmitt, bör minst hälften av bostadsrummen i respektive bostad vändas 

mot sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Detta 

för att få en acceptabel lösning ur bullersynpunkt vad gäller ekvivalent nivå. 

Uteplatser 

För nya bostäder generellt kommer den maximala nivån om 70 dBA att 

överskridas vid eventuell uteplats, och eventuellt även ekvivalent nivå 50 

dBA på uteplats, mot gatumark.  

Då det är ganska få tunga fordon som passerar på gatorna torde detta vara 

acceptabelt. Uteplatser bör även gå att lösa med skärm, delvis inglasning av 

uteplats eller ytterligare en balkong som är skyddad för varje lägenhet. Att 

helt glasa in balkongen eller uteplatsen för att begränsa bullret är inte en 

metod som bör accepteras. Man kan i enskilda fall tillåta att upp till hälften 

eller tre fjärdedelar av balkongen eller uteplatsen kan glasas in för att 

begränsa bullret (Boverket). 

Ett alternativ vad gäller uteplats är att anordna alternativ uteplats (privat 

eller gemensam) där riktvärdet klaras.  

Utifrån ovan bedöms planområdet inte beröras av bullernivåer på ett 

oacceptabelt sätt.  

Risker samt buller, järnvägstrafik 

På järnvägen är det ca två godståg per dag och riktning (ca 20 i veckan) som 

trafikerar sträckan. Hastighetsbegränsningen är numera 20 km/h förbi 

området. Tidigare var det 40 km/h. Inga skarpa kurvor förekommer vid 

planområdet och endast enkelspår (ej mötande trafik) finns. 

På järnvägen är det i huvudsak aluminiumgöt, stål, pappersrullar och gasol 

som transporteras. Tåglängden är ca 500 meter. Dessa uppgifter är hämtade 

från NT (artikel 15/8 2016) samt Corren (artikel 14/8 2016), vid med 

intervjuer som gjorts med bland annat representanter från Trafikverket och 

transportören Green Cargo i samband med tågolycka som skedde ca 2 km 

söder om planområdet i augusti 2016. 

En riskbedömning avseende farligt godstransporter på järnväg gjordes av 

Miljöinvest AB år 2010 i samband med ”Detaljplan för stationsområdet, 
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Finspångs kommun” (i dokumentet Miljökonsekvensbeskrivning, MKB). 

Planläggningen gällde Curt Nicolin Gymnasiet.  

Några utdrag ur MKB:n följer nedan:  

Det farliga gods som transporteras är uteslutande gasol. I nuläget sker 

dessa transporter med en total omfattning av ca 120 vagnar per år, d.v.s. i 

genomsnitt mellan 2 och 3 vagnar per vecka. Varje vagn innehåller ca 45 

ton gasol.” 

”Transporterna sker i ”gångfart”. Då endast ett tåg trafikerar järnvägen 

utesluts kollisioner mellan tåg vid beräkning av urspårningsfrekvenser.” 

”Planförslaget innebär att en skolbyggnad uppförs som närmast 10 meter 

från industrispåret. I skolan kommer dagligen ca 500 personer att 

uppehålla sig under dagtid. Under kvällstid planeras för evenemang med 

upp till 300 deltagare.” 

”Gasoltanken är tjockväggig.” 

”Bedömning 

Beräkningarna visar att de kriterier för att medge avsteg från riktlinjerna i 

nuläget uppfylls med marginal när det gäller individ- respektive 

samhällsrisk. De specifika förhållandena på platsen t ex att tågen körs i 

”gånghastighet” mycket få eller inga transporter med tung trafik till 

ångbåtsbryggan (sannolikt endast med ved till ångbåten), åtgärder vid 

utformning av vägövergången etc. gör att avsteg från riktlinjerna bedöms 

kunna ske. Mot bakgrund av att trafiken med farligt gods skulle kunna 

förändras i framtiden (ökning/nya godsslag) kan det finnas skäl att 

överväga ytterligare förebyggande åtgärder. En sådan kan vara sätta upp 

en mur som avgränsning mellan järnvägsspår och närmiljön utanför 

skolans östra entré. Detta för att förhindra att ett urspårat tåg/vagn kommer 

närmare skolan samt för att beroende på utformning kunna minska 

konsekvensen vid vissa typer av framtida olyckor med farligt gods.” 

En jämförelse kan även göras med riktlinjer för järnvägstransporter och 

farligt gods som Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram. Där har 

Länsstyrelsen arbetat fram nya riktlinjer i rapporten Riktlinjer för 

skyddsavstånd till transportleder för farligt gods (Länsstyrelsen Norrbotten, 

2015). Riktlinjerna anger rekommenderade skyddsavstånd för 

järnvägstransporter, där farligt godstransporter förekommer.  

Utifrån redovisade riktlinjer i Norrbottens läns rapport är det vid den så 

kallade markanvändningskategorin "Zon D (känslig verksamhet)" - där 

bland annat bostäder (i flera plan) innefattas - följande som gäller. 
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Vid exempelvis 10 respektive 20 godståg/dygn rekommenderas ett 

skyddsavstånd från spårkant på 30 m till bostäder i flera plan (utan 

ytterligare säkerhetshöjande åtgärder).  

Vid 30 respektive 40 godståg/dygn rekommenderas ett skyddsavstånd från 

spårkant på 50 m till bostäder i flera plan (utan ytterligare säkerhetshöjande 

åtgärder) i nämnda riktlinjer som jämförelse. 

Tilläggas kan att Trafikverket anger att ny bebyggelse generellt inte bör 

tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat från spårmitt på 

närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det 

skulle ske en olycka.  

I nu upprättad detaljplan har byggrätten för bostäder förlagts på ca 40 meters 

avstånd från järnvägen (skolan ovan förlades med 10 m avstånd, och med 

mur, som jämförelse). Detta ur risksynpunkt vad gäller farligt gods från 

järnväg men även ur bland annat bullersynpunkt och grundförhållanden.  

En bestämmelse om att friskluftsintag ska placeras vända bort från 

järnvägen har införts på plankartan för bostäder närmast järnvägen utifrån 

ovan aspekter (PBL 4 kap 16 § punkt 1). 

Med riskbedömningen ovan för Curt Nicolin Gymnasiet som underlag, samt 

utifrån Länsstyrelsen i Norrbottens riktlinjer, torde nu upprättad detaljplans 

uppbyggnad ta tillräcklig hänsyn vad gäller risker med farligt gods från 

järnvägstrafik.  

Ovanstående avstånd och riskreducerande åtgärder bedöms som tillräckliga i 

nuläget. Dock kan eventuellt bullerskydd, liksom riskåtgärder, komma att 

behövas i framtiden vid förändringar på järnvägen, till exempel om det blir 

en större ökning av antalet tågtransporter, höjning av hastighets-

begränsningen, eller ökad mängd farligt godstransporter. Detta behöver tas i 

beaktande. 

Ur bullersynpunkt görs följande bedömning; 

Då tågen förbi planområdet endast trafikeras i 20 km/h och är så få till 

antalet (ca 20 per vecka) så underskrids den ekvivalenta bullernivån med 

god marginal ca 40 m från spåren. Den maximala nivån från tågen kan 

sannolikt överskridas ca 40 m från järnvägen, men då det är vid så få 

tillfällen görs bedömningen att det torde vara acceptabelt. Noterbart att ca 6 

befintliga bostäder längs Bangårdsvägen ligger närmare järnvägen än 

föreslagen bebyggelse i nu upprättad detaljplan. 

Se dock ovan angående eventuellt framtida bullerskydd. 

Vibrationer, järnvägstrafik 

Längs järnvägar finns risk för vibrationer. Någon utredning kring 

markvibrationer har ej gjorts i samband med detaljplanearbetet.  
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En jämförelse görs istället med resultat från annan utredning, som är gjord i 

centrala Mjölby i samband med bostadsplanering nära järnväg. En utredning 

kring markvibrationer togs fram i samband med FÖP Svartå Strand i 

Mjölby kommun (Rapporten Vibrationsutredning – Mjölby Stationsområde, 

WSP 2012-05-24).  

I samband med FÖP Svartå Strand i Mjölby gjordes även bullerutredning 

som angav bland annat följande uppgifter vad gäller järnvägstrafiken; antal 

tåg/dygn var 170 st, varav godståg 48 st. Medellängden på godstågen var 

630 m och hastigheten för tågtrafik var 80 km/h. 

Av mätresultaten i vibrationsutredningen redovisades att enstaka tunga 

godstågspassager kan ge upphov till kännbara vibrationer i de närmst 

belägna framtida fastigheterna. I absolut närhet, upp till 30-40 meter 

rekommenderades ej byggnation. Bostadsbyggnation avsågs byggas ca 50-

100 meter från spårmitt i Mjölby-exemplet. Inga vibrationsåtgärder 

bedömdes som nödvändiga för projektet i Mjölby. 

I nu upprättad detaljplan i Finspång föreslås byggnation ca 40 m från 

järnvägen, i princip samma avstånd som var rekommendationer i Mjölby. 

Bedömningen utifrån ovan beskrivet är att föreslaget avstånd till bostäder i 

nu upprättad detaljplan i Finspång är tillräckligt, med tanke på att 

hastigheten för tågen är betydligt lägre än i Mjölby (högre hastighet leder 

till större vibrationskrafter), liksom att antalet tågtransporter är avsevärt 

lägre jämfört med exemplet i Mjölby. Vibrationsåtgärder torde därmed inte 

vara nödvändiga i nu upprättad detaljplan.  

Störningar, verksamheter mm 

Axsäters reningsverk, en tillståndspliktig verksamhet, ligger ca 300 meter 

(byggnaden) från planområdet. Till slambädd, biogasrening och annan 

hantering utomhus är avståndet mer än 400 meter.  

Boverkets rapport Bättre plats för arbete (1995) talar om riktvärde 500 

meter mellan reningsverk (upp till 20 000 pe – vilket är fallet här) och 

bostäder. Boverkets riktlinjer är dock 20 år gamla riktvärden. Bedömningen 

i aktuell plan är att riktvärdet om 500 meter torde kunna underskridas i 

aktuellt fall bland annat med anledning av följande aspekter; 

- Tekniken har utvecklats sedan riktvärdena togs fram, till exempel 

hantering av luktproblem. 

- Till slambädd, biogasrening och annan hantering som sker utomhus – 

område där luktstörningarna är mest påtagliga från – är avståndet mer än 

400 meter.   

- Inga klagomål från boenden mm i närområdet är känt vad gäller 

luktproblem. 
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- Vid inventering av planområdet i september respektive oktober månad 

kunde inga luktstörningar observeras. 

- Förhärskande vindriktning är sydvästlig, vilket medför att planområdet 

inte ligger i vindriktningen från reningsverket. 

Utifrån ovan bör föreslagen planering med bostäder vara fullt möjlig.   

Strax nordväst om planområdet finns ett närvärmeverk för fjärrvärme - 

”Nyhemspannan”. Nyhemspannan ligger på ca 45 m avstånd från befintligt 

flerbostadshus. Till byggbar mark för bostäder inom planområdet blir 

avståndet likaså ca 45 meter från Nyhemspannan (endast komplement-

byggnader tillåts inom 45 meter från pannan). Detta avstånd torde vara 

acceptabelt med tanke på att avståndet blir detsamma som till befintliga 

bostäder samt utifrån verkets storlek. 

Till Sjömansängs avfallsanläggning är det ca 600 meter. Bättre plats för 

arbete anger riktvärde 500 meter mellan avfallsanläggning (deponering, 

komposteringsanläggning, biologisk behandling) och bostäder. 

Till Finspångs värmeverk är det mer än 1 km. Bättre plats för arbete anger 

olika riktvärden, beroende på typ av förbränningsanläggning, vad gäller 

avstånd mellan anläggning och bostäder. Som mest anges 700 meters 

avstånd. 

Avstånden torde vara tillräckliga till såväl avfallsanläggningen som 

värmeverket. 

Inga särskilt riskfyllda eller störande verksamheter i övrigt bedöms finnas i 

planområdets direkta närhet.  

Förorenad mark 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet enligt MIFO. Närmsta 

potentiellt förorenade objekt enligt MIFO - grafisk industri (riskklass 4) - 

finns ca 150 meter nordost om planområdet. 

Planområdet är obebyggt och inga särskilda verksamheter bedöms funnits 

som ger misstanke om föroreningar. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan för hela kommunen (planen 

är på samrådsremiss under hösten 2016). Denna anger att det finns problem 

med miljögifter i Dovern (som inkluderar Skutbosjön). 

Vidare bedöms föroreningar kunna finnas i järnvägens banvall, genom 

bland annat slipers som besprutats med kreosot.  

Aktuellt planområde stiger i marknivån från banvallen och bebyggelse 

föreslås mer än 30 m från järnvägsbanken. Riktningen för avrinning från 

järnvägsbanken sker mot sjön och inte mot planområdets kvartersmark för 
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bostäder. Med hänsyn till detta torde inte föroreningar spridits till föreslagen 

kvartersmark för bostäder inom planområdet. 

Eventuella åtgärder för Skutbosjön och banvallen får utredas i särskild 

ordning utöver detta planarbete (se bland aannat pågående arbete med VA-

plan). 

Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten inom planområdet ska 

arbetet avbrytas och marken undersökas. 

Radon 

Gällande översiktsplan anger att; ”Förhöjda radonhalter har uppmätts i hela 

kommunen med stora lokala variationer”. Översiktsplanen rekommenderar 

även; ”Beakta radonförekomst vid all planläggning”. 

Dessutom är kommunens generella inställning att all byggnation inom 

kommunen ska ske radonsäkert. 

Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande ur 

säkerhetssynpunkt. Tills vidare är bestämmelse om radonsäkert byggande 

infört i planen utifrån ovan skrivet (PBL 4 kap 16 § punkt 1). Radonsäkert 

byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en 

annan utgångspunkt. 

Risk för skred/ höga vattenstånd 

Skutbosjöns normala vattennivå bedöms vara på ca 21,5 m ö h (RH1900) 

utifrån upprättad grundkarta. En översvämningskartering har utförts av 

MSB 2014 (RH2000). Utifrån översvämningskarteringen kan 

uppskattningsvis 100-årsflödet stiga till ca 22,5 m ö h och beräknat högsta 

flöde, BHF (10 000-årsflöde), till drygt 23 m ö h (statistiskt inträffar BHF 

en gång på 10 000 år och samtidigt är sannolikheten 1 % att BHF inträffar 

under 100 år).  

Större delen av planområdet ligger flera meter över sjöns nivå. Befintlig 

mark för planerade bostäder ligger på som minst 60-70 cm över 

översvämningsnivån för 100-årsflödet. Risk för översvämning upp till 

nivåer för beräknat högsta flöde (10 000-årsflödet) tangerar byggbar mark 

för bostäder. Endast källarlösa hus tillåts (PBL 4 kap 16 § punkt 1) öster om 

Sundsvägen. Denna åtgärd bedöms som tillräcklig ur översvämnings-

synpunkt utifrån ovan.  

Risk för ras och skred finns längs Skutbosjön (drygt 100 m bred remsa) 

öster om järnvägen/planområdet enligt ÖP. Befintlig järnväg avgränsar 

skredriskområdet från planområdet och ett avstånd på ca 50 meter mellan 

redovisat riskområde och bostadsbebyggelse i aktuell plan kan hållas. 

Utifrån dessa aspekter bedöms aktuell planering vara lämplig. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Allmänna vatten- och avloppsledningar (VA-ledningar) finns längs 

Sundsvägens västra sida, samt i gatumarken, och vidare genom 

odlingslottsområdet mot koloniområdet sydost om planområdet. Ledningar 

finns även strax öster om Bangårdsvägen, samt i gatumarken (inom allmän 

platsmark i gällande plan), strax väster om planlagd mark för odlingslotter. 

VA-ledningar är även förlagda i Oxhagsvägen. 

Huvuddelen av VA-ledningarna säkerställs i planen genom att de hamnar 

inom allmän platsmark (GATA och NATUR). VA-ledningar som korsar 

dagens odlingslottsområde ligger på en avsats, något högre än föreslagen 

lokalgata. Ledningen bedöms som mest lämpligt att omfattas av NATUR 

(allmän platsmark) och inte hamna inom tomtmark med tanke på möjlighet 

för nyttjande av tomt, skötsel av ledningarna mm.  

En pumpstation finns vid Bangårdsvägen, strax utanför planområdet. 

Dagvatten 

Allmänna dagvattenledningar finns längs Sundsvägens västra sida fram till 

odlingslottsområdet samt norra sidan Oxhagsvägen. Några ledningar finns 

även vid Bangårdsvägen (inom allmän platsmark i gällande plan) strax 

väster om planlagd mark för odlingslotter. 

Dagvattenledningarna säkerställs i planen genom att de hamnar inom allmän 

platsmark (GATA och troligen NATUR). 

Eftersom marken i området i stora delar består av täta jordarter (lera och 

berg) är förutsättningar för infiltration på respektive tomt inte optimala. 

Eventuellt kommer aktuellt planområde att kopplas till det allmänna 

dagvattensystemet. Inom planområdet bör dock dagvattnet fördröjas lokalt 

med naturliga metoder, som infiltration, i möjligaste mån. Detta med 

anledning av att Finspångs Tekniska Verk generellt försöker att få 

fastigheter att minska belastningen på dagvattennätet. Alternativt anordnas 

en kombination av dagvattensystem och fördröjning, vilket åstadkommits 

vid andra projekt i kommunen.  

Exempelvis kan dagvatten avledas till infiltrationsvänliga 

dagvattenstråk/diken längs föreslagna gator, och planerad gång- och 

cykelväg. Dagvattnet rinner generellt åt sydost längs Sundsvägen utifrån 

markens lutning. Det dagvatten som rinner åt sydost mot 

odlingslottsområdet kan ledas till ett större naturområde närmast 

järnvägsbanken.  

I bygglovsskedet klarläggs dagvattenhantering. 
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Värme 

Fjärrvärmeledningar finns södra sidan Oxhagsvägen samt längs 

Sundsvägens västra sida. Likaså löper ledningar längs Bangårdsvägens 

södra/östra sida mot odlingslottsområdet.  

Fjärrvärmeledningarna säkerställs i planen genom att de hamnar inom 

allmän platsmark (GATA). 

Möjlighet till anslutning till fjärrvärmenätet finns genom ledningarnas lägen 

i området.  

El, tele 

Högspänningsledningar för el i mark finns längs Sundsvägens västra sida. 

Lågspänningsledningar finns i Sundsvägens och Bangårdsvägens gatumark, 

liksom norra sidan Oxhagsvägen. 

En luftledning som funnits 60-70 m väster om Sundsvägen genom 

skogsmark har på senare tid tagits bort. Ledningsrätt som torde gälla för 

elledning finns kvar. 

Elledningarna säkerställs i planen genom att de hamnar inom allmän 

platsmark (GATA samt NATUR). 

En transformator finns precis vid korsningen vid Sundsvägen och grusvägen 

t sjön sydost om odlingslottsområdet. Ett område (E1) har införts i planen 

för transformatorns ändamål (PBL 4 kap 5 § punkt 3). På planen har så 

kallad ”prickmark”, mark som ej får förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § 

punkt 1 eller 16 § punkt 1), införts kring transformatorstationen så att minst 

5 meter hålls mellan ny placering av transformatorstation och byggbar mark 

på tomtmark att klara gällande starkströmsföreskrifter. 

Teleledningar finns längs Oxhagsvägens norra sida, längs Sundsvägens 

västra sida och i Bangårdsvägens gatumark. Likaså finns en teleledning 

strax väster om planlagd mark för odlingslotter (inom allmän platsmark i 

gällande plan).  

Vissa teleledningar säkerställs i planen genom att de hamnar inom allmän 

platsmark (GATA). Övriga ledningar hamnar utanför planområdet. 

Avfall 

En återvinningsstation finns vid Oxhagsvägen, nära korsningen med 

Sundsvägen. Denna station kommer att behöva flyttas vid ett genomförande 

av planen utifrån planens uppbyggnad. En ny plats bör uppmärksammas 

under planprocessen och behöver klarläggas innan ett genomförande av 

planen sker. Samråd sker med bland annat Finspångs Tekniska Verk AB 

under planprocessen. 
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Finspångs Tekniska Verk kommer på uppdrag av Finspångs kommun att 

ansvara för renhållningen i området. 

Elektronisk kommunikation mm 

Finspång Stadsnät Finet AB har fiber södra sidan Oxhagsvägen och vidare 

längs västra sidan Sundsvägen, fram till odlingslottsområdet där ledningarna 

är på östra sidan. Ledningar fortsätter även i Bangårdsvägens södra/östra 

sida. Det finns likaså fiber i gata inom odlingslottsområdet.  

Optoledningar säkerställs i planen genom att de hamnar inom allmän 

platsmark (GATA). Övriga ledningar hamnar utanför planområdet. 
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Genomförandefrågor 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighets-

rättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som 

behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 

fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden 

i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-

anläggningar, vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive 

lag. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är angiven till 10 år (PBL 4 kap 21 §). Tiden bedöms 

som rimlig med tanke på projektets storlek och utifrån tätortens efterfrågan 

på bostäder. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 

detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upp-

hävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor 

allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen 

gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upp-

hävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

Ansvarsfördelning 

Huvudmannaskap 

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats. Kommunen ansvarar för 

att gator och gång-/cykelvägar anläggs, byggs om och på annat sätt 

iordningställs på det sätt som framgår av detaljplanen.  

Kommunen ansvarar också för drift och underhåll.  

Kommunen är genom Finspångs Tekniska Verk AB huvudman för de 

allmänna vatten- och avloppsanläggningarna.  

Ledningsägare för el (i nuläget Vattenfall Eldistribution AB) är huvudman 

för elnätet. Ledningsägare för tele (i nuläget och TeliaSonera Access AB) är 

huvudman för telenätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 

utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 

fastighet. 

Ledningsägare för fjärrvärme (Finspångs Tekniska Verk AB) är huvudman 

för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning samt drift och underhåll 

fram till anvisad förbindelsepunkt. 
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Varje exploatör och fastighetsägare ansvarar för detaljplanens 

genomförande inom respektive fastighet på kvartersmark.  

Genomförandeorganisation 

Genomförande och samordning 

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs 

kommun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och 

allmänna ledningar. Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska 

kontrollen av VA-ledningar och dagvattenledningar inom allmän platsmark. 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 

Lantmäteriet i Linköping. 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Finspångs 

kommun, Bygg-och miljöenheten. Dit lämnas även anmälan i de fall endast 

teknisk prövning krävs. Nybyggnadskarta beställs hos 

Samhällsplaneringsenheten. 

Mark- och avtalsfrågor 

Åtgärder för genomförandet av planen bör ske genom avtal mellan berörda. 

Det kan gälla till exempel för vatten- och avloppsnätets nyttjande, 

fjärrvärme etc. 

Kommunen hyr idag ut odlingslotter inom planområdet (ej förening som 

ansvarar för området). Odlingslotterna avses flyttas till annan plats. 

Hanteringen behöver klarläggas vid ett genomförande av planen. 

Eventuellt kan bullerskydd, liksom riskåtgärder, komma att behövas i 

framtiden vid förändringar på järnvägen, t ex om det blir en större ökning av 

antalet tågtransporter, höjning av hastighetsbegränsningen, eller ökad 

mängd farligt godstransporter. Detta behöver tas i beaktande. 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 

handläggs av samhällsplaneringsenheten. 

Tillstånd mm 

Upphävande av strandskyddet i aktuellt planområde behövs ej då aktuell 

kvartersmark hamnar minst 100 m från Skutbosjön.  

Preliminär tidplan 

Planprocessen handläggs med ”utökat planförfarande” enligt plan- och 

bygglagen, PBL. Samråd beräknas äga rum kring årsskiftet 2016-2017. 

Efter inkomna synpunkter och eventuella revideringar kungörs och 

tillgängliggörs planen för allmän granskning (tidigare utställning) i minst tre 

veckor. Målsättningen är att planen sedan kommer att antas innan sommaren 

2017. 
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Tekniska frågor 

Gata, parkering, tillfart mm 

Utbyggnad av lokalgata respektive gång- och cykelväg avses ske vid 

genomförandet av planen. Se vidare nedan under ”Ekonomiska frågor”.  

För planområdet gäller att parkering ska lösas inom respektive fastighet.  

In- och utfartsförbud har införts i planen vid korsningsavsnittet 

Oxhagsvägen/Sundsvägen.   

Teknisk försörjning 

Vatten-, avlopps- och dagvattenledningar finns i området. Bestämmelser 

och rekommendationer ges i planhandlingarna för dagvattenhanteringen. 

Fjärrvärmeledningar finns södra sidan Oxhagsvägen samt längs 

Sundsvägens västra sida. Likaså löper ledningar längs Bangårdsvägens 

södra/östra sida mot odlingslottsområdet.  

En transformator finns precis vid korsningen vid Sundsvägen och grusvägen 

till sjön sydost om odlingslottsområdet. 

Såväl högspänningsledningar som lågspänningsledningar för el i mark finns 

främst i eller i anslutning till gatorna i området.  

Tele- och optoledningar finns i området. 

Se angående mer ingående redovisning samt hantering av ledningsnätet 

under rubriken Teknisk försörjning i planbeskrivningen ovan. 

Ledningar hamnar inte på kvartersmark och torde därmed inte behöva 

flyttas. Om det trots allt skulle finnas behov att flytta ledningar/anläggningar 

kan detta eventuellt medges via överenskommelse med ledningsägare. Vid 

eventuell flyttning av ledningar/anläggningar förutsätts dessa flyttas på 

exploatörens bekostnad. Kontakt med ledningars huvudman tas i samband 

med genomförandet av planen. 

Undersökningar, utredningar mm 

En ny plats för befintlig återvinningsstation bör uppmärksammas under 

planprocessen och behöver klarläggas innan ett genomförande av planen 

sker. Samråd sker med bland annat Finspångs Tekniska Verk AB under 

planprocessen. 

Under planprocessen avses översiktlig geoteknisk undersökning utföras. En 

mer ingående geoteknisk undersökning bör utföras innan byggande sker. 

Det är exploatörens ansvar att genomföra en detaljerad geoteknisk 

undersökning. 
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Undersökning av eventuell förekomst av markföroreningar bör klarläggas 

innan byggande sker. Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten 

skall arbetet avbrytas och marken undersökas. 

Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande. Radonsäkert 

byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en 

annan utgångspunkt. 

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 

anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 

Klarläggande, eventuella undersökningar mm enligt ovan sker genom 

exploatörens försorg. 

En särskild studie bör göras under planprocessen vad gäller naturvärden i ett 

delområde väster om Sundsvägen. 

Eventuella åtgärder för Skutbosjön och banvallen vad gäller föroreningar får 

utredas i särskild ordning utöver detta planarbete (se bland annat pågående 

arbete med VA-plan). 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsbildning mm 

Planområdet omfattar del av fastigheten Nyhem 1:2, vilken ägs av 

kommunen. Del av fastigheten planläggs för bostadsändamål samt allmän 

platsmark (NATUR samt GATA). En mindre yta planläggs även för teknisk 

anläggning, transformatorstation (område E1). 

I samband med genomförandet övergår mindre del av Nyhem 1:2 från 

planlagd kvartersmark för ”Odlingslotter” till bostadsändamål. Även mindre 

del som är planlagt för ”Plantering” vid Oxhagsvägen övergår till 

kvartersmark för bostadsändamål.  

Infört E-område (transformator) kan komma att avstyckas till särskild 

fastighet alternativt upplåtas via ledningsrätt. 

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggningar bedöms ej finnas inom området utifrån 

grundkartans redovisning. 

Gemensamhetsanläggning kan komma att bildas inom några delar av 

planområdet, t ex för gemensamma logistikytor, 

garage/carport/parkeringsplatser, lekytor mm. Någon fastlagd yta för 

gemensamhetsanläggning har dock ej införts på plankartan då det är ovisst 

hur kvarterets utformning kommer att bli. Andelsägare i 

gemensamhetsanläggningarna torde då vara de blivande 

bostadsfastigheterna inom respektive området.  
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Planområdet berör delvis av en samfällighet för väg, från korsningen 

Sundsvägen /Bangårdsvägen och söderut längs sjön. Avgränsningen för 

vägsamfälligheten bör ses över i samband med genomförandet av 

detaljplanen. 

Ledningsrätt, servitut 

En luftledning som funnits 60-70 m väster om Sundsvägen genom 

skogsmark har på senare tid tagits bort. Ledningsrätt, som torde gälla för 

elledning, finns kvar. Något behov av ledningsrätten torde inte finnas och en 

förändring av ledningsrätten kan därför bli aktuell vid ett genomförande av 

planen.  

Någon ytterligare ledningsrätt torde ej finnas inom planområdet, utifrån 

kommunens underlag. 

På planen har inga u-områden införts, utan ledningar bedöms hamna inom 

allmän platsmark.  

Ekonomiska frågor 

Planarbetet bekostas av kommunen.  

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 

Planavgifter tas ut i samband med bygglov.  

Kostnader för fastighetsbildning och bildande av 

gemensamhetsanläggningar debiteras framtida fastighetsägare enligt 

Lantmäteriets taxa. Kommunen ansvarar för kostnader för fastighetsbildning 

inom allmän plats.  

Fastighetsbildning sker i samband med att planen vunnit laga kraft. 

Fastighetsbildning begärs hos lantmäterimyndighet genom Finspångs 

kommun. 

Kostnad uppstår för utbyggnad av lokalgator i området, ombyggnad av 

Sundsvägen samt gång- och cykelväg längs Sundsvägen. 

Se även under rubriken Mark- och avtalsfrågor angående eventuellt 

framtida behov av bullerskydd, liksom riskåtgärder utmed järnvägen. 

Deltagande i planarbetet 

Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet med hjälp av 

Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och ÅF Infrastructure, 

Johannes Nilsson. 

Samhällsplaneringsenheten 
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Marika Östemar 

Planarkitekt 
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Maria Forneman 

2019-12-20  1 (1) 

Dnr KS.2019.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Valärende - entledigande av uppdrag som nämndeman vid 
Norrköpings tingsrätt samt val av ny nämndeman 

Sammanfattning 

Ingrid Vastesson (SD) har kommit in med en begäran om entledigande från sitt 

uppdrag som nämndeman vid Norrköpings tingsrätt. 

Dan Hallgren (SD) föreslås som ny nämndeman. 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Ingrid Vastesson (SD) från sitt uppdrag som nämndeman i

Norrköpings tingsrätt

2. Att tacka Ingrid Vastesson för den tid hon haft uppdraget

3. Att välja Dan Hallgren till ny nämndeman i Norrköpings tingsrätt
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Maria Forneman 

2020-02-11  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Valärende - avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Joakim Hansen (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Joakim Hansen (V) från sitt uppdrag som ersättare i

kommunfullmäktige

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Val till styrelsen för Finspångs förvaltnings- och 
Industrihus AB från och med årsstämma 2020 intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 ersättare, samt val av 

ordförande och vice ordförande i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 

från och med ordinarie årsstämma 2020. 

Nedanstående förslag är en justering av valberedningens förslag 2019-12-11 § 

14. Ändringen gäller tidsperioden för uppdraget så att det sträcker sig till slutet

av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga

till slutet av årsstämma 2023 istället för årsstämma 2022.

Förslag till beslut 

1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande

ledamöter till styrelsen för Finspångs förvaltnings- och Industrihus AB:

Ulrika Jeansson (S), Johan Lennartsson (S), Stefan Ackeryd (KD),

Elisabeth Rehn (L), Jonas Andersson (M), Åsa Johansson (C) och Lars

Svensson (SD

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för

Finspångs förvaltnings- och Industrihus AB:

Berit Martinsson (S), Britt-Marie Jahrl (S), Bengt Eriksson (S), Johan

Jardstål (M), Ann-Britt Johansson (L), Valerie Heffel (SD), Johan

Yderfors (C).

3. Att för samma tidsperiod välja Ulrika Jeansson (S) till ordförande.

4. Att för samma tidsperiod välja Åsa Johansson (C) till vice ordförande.

53



FINSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                                                                       Sida 
 Sammanträdesdatum 3(7) 

Valberedningen 2019-12-11  

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Vb § 14  

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för Finspångs förvalt-

nings- och Industrihus AB från och med årsstämma 2020 till och med 

årsstämma 2022, samt val av ordförande och vice ordförande bland le-

damöterna 

 

 Kommunfullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 ersättare i Finspångs För-

valtnings- och Industrihus AB från och med ordinarie årsstämma 2020 till och 

med ordinarie årsstämma 2022 samt val av ordförande och vice ordförande. 

 

Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

Att som ledamöter välja: Ulrika Jeansson (S), Johan Lennartsson (S), Stefan 

Ackeryd (KD), Elisabeth Rehn (L), Jonas Andersson (M), Åsa Johansson 

(C), Lars Svensson (SD) 

 

Att som ersättare välja: Berit Martinsson (S), Britt-Marie Jahrl (S), Bengt 

Eriksson (S), Johan Jardstål (M), Ann-Britt Johansson (L), Valerie Heffel 

(SD), Johan Yderfors (C)  

 

Att som ordförande välja Ulrika Jeansson (S)  

 

Att som vice ordförande välja Åsa Johansson (C) 

 

- - - - - 
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Val till styrelsen för Vallonbygden AB från och med 
årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Vallonbygden AB 

från och med ordinarie årsstämma 2020. 

Nedanstående förslag är en justering av valberedningens förslag 2019-12-11 § 

15. Ändringen gäller tidsperioden för uppdraget så att det sträcker sig till slutet

av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga

till slutet av årsstämma 2023 istället för årsstämma 2022.

Förslag till beslut 

1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande

ledamöter till styrelsen för Vallonbygden AB:

Britt-Marie Ellersten (S), Magnus Moberg (S), Nicklas Carlsson (KD),

Christer Lundström (L) och Torgny Maurer (SD).

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för

Vallonbygden AB:

Tina Englund (M), Irina Sedova (SD), Bill Johansson (S), Kristin

Yderfors (C) och Göran Gustavsson (C).

3. Att för samma tidsperiod välja Britt-Marie Ellersten (S) till ordförande.

4. Att för samma tidsperiod välja Magnus Moberg (C) till vice ordförande.
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FINSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                                                                       Sida 
 Sammanträdesdatum 4(7) 

Valberedningen 2019-12-11  

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Vb § 15  

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Vallonbygden AB 

från och med årsstämma 2020 till och med årsstämma 2022, samt val av 

ordförande och vice ordförande bland ledamöterna 

 

Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Vallonbygden 

AB från och med ordinarie årsstämma 2020 till och med ordinarie årsstämma 

2022 samt val av ordförande och vice ordförande. 

 

Valberedningen beslutar 

 

1. Att som ledamot välja: Britt-Marie Ellersten (S), Magnus Moberg 

(S), Nicklas Carlsson (KD), Christer Lundström (L), Torgny Maurer 

(SD) 

 

2. Att som ersättare välja: Tina Englund (M), Irina Sedova (SD), Bill 

Johansson (S), Kristin Yderfors (C), Göran Gustavsson (C) 

 

3. Att som ordförande välja Britt-Marie Ellersten (S) 

 

4. Att som vice ordförande välja Magnus Moberg (S) 

 

  

- - - - - 
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Val till styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB från och 
med årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Finspångs 

Tekniska Verk AB från och med ordinarie årsstämma 2020. 

Nedanstående förslag är en justering av valberedningens förslag 2019-12-11 § 

16. Ändringen gäller tidsperioden för uppdraget så att det sträcker sig till slutet

av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga

till slutet av årsstämma 2023 istället för årsstämma 2022.

Förslag till beslut 

1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande

ledamöter till styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB:

Stig Andersson (S), Thomas Larsson (S), Hugo Andersson (C), Leif

Johannesson (M) och Arne Gunnarsson (SD).

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för

Finspångs Tekniska Verk AB Stefan Ackeryd (KD), Tommy Jacobsson

(L), Kristina Carlsson (C), Börje Axelsson (SD), Socialdemokraterna tar

fram ett förslag inför kommunfullmäktige.

3. Att för samma tidsperiod välja Stig Andersson (S) till ordförande.

4. Att för samma tidsperiod välja Hugo Andersson (C) till vice ordförande.
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FINSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                                                                       Sida 
 Sammanträdesdatum 5(7) 

Valberedningen 2019-12-11  

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Vb § 16  

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Finspångs tekniska 

verk AB från och med årsstämma 2020 till och med årsstämma 2022, 

samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna 

 

Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Finspångs Tek-

niska Verk AB från och med ordinarie årsstämma 2020 till och med ordinarie 

årsstämma 2022 samt val av ordförande och vice ordförande. 

 

 

Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

Att som ledamöter välja: Stig Andersson (S), Thomas Larsson (S), Hugo 

Andersson (C), Leif Johannesson (M), Arne Gunnarsson (SD) 

 

Att som ersättare välja:, Stefan Ackeryd (KD), Tommy Jacobsson (L), Kris-

tina Carlsson (C), Börje Axelsson (SD), Socialdemokraterna tar fram ett för-

slag inför kommunfullmäktige. 

 

Att som ordförande välja Stig Andersson (S) 

 

Att som vice ordförande välja Hugo Andersson (C)  

 

- - - - - 
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Val till styrelsen för Finspångs stadsnät Finet AB från och 
med årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 3 ersättare i Finspångs 

Stadsnät Finet AB från och med ordinarie årsstämma 2020. 

Nedanstående förslag är en justering av valberedningens förslag 2019-12-11 § 

17. Ändringen gäller tidsperioden för uppdraget så att det sträcker sig till slutet

av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga

till slutet av årsstämma 2023 istället för årsstämma 2022.

Förslag till beslut 

1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande

ledamöter till styrelsen för Finspångs Stadsnät Finet AB:

Stefan Ackeryd (KD), Sune Horkeby (C), Christer Forsséll (M), Lars

Svensson (SD) och Ann-Britt Wrenner Karlsson (S).

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för

Finspångs Stadsnät Finet AB:

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), Per Thyselius (S), Riitta Leiviskä

Widlund (S).

3. Att för samma tidsperiod välja Sune Horkeby (C) till ordförande.

4. Att för samma tidsperiod välja Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) till vice

ordförande.
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FINSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                                                                       Sida 
 Sammanträdesdatum 6(7) 

Valberedningen 2019-12-11  

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 

Vb § 17 

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Finspångs stadsnät 

Finet AB från och med årsstämma 2020 till och med årsstämma 2022, 

samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 3 ersättare i Finspångs 

Stadsnät Finet AB från och med ordinarie årsstämma 2020 till och med or-

dinarie årsstämma 2022 samt val av ordförande och vice ordförande. 

 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

Att som ledamöter välja: Stefan Ackeryd (KD), Sune Horkeby (C), Christer 

Forsséll (M), Lars Svensson (SD) Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

 

Att som ersättare välja: Britt- Marie Hamnevik Söderberg (L), Per Thyselius 

(S), Riitta Leiviskä Widlund (S) 

 

Att som ordförande välja Sune Horkeby (C) 

 

Att som vice ordförande välja Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

 

 - - - - - 
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Val till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och 
med årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att välja 3 ledamöter och 2 ersättare i styrelsen för Curt 

Nicolin Gymnasiet AB från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av 

den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga 

till slutet av årsstämma 2023. 

Ledamöter valda till och med ordinarie årsstämma 2020 är Frida Granath (S), 

Denny Lawrot (C) och Jan-Erik Andersson (M). 

Ersättare valda till och med ordinarie årsstämma 2020 är Patrik Karlsson (S), 

Åke Kinnander (L). 

Förslag till beslut 

1. Att från och med ordinarie årsstämma 2020 intill slutet av den årsstämma

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige välja följande

ledamöter till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet:

Frida Granath (S), Denny Lawrot (C) och Jan-Erik Andersson (M).

2. Att för samma tidsperiod välja följande ersättare till styrelsen för Curt

Nicolin Gymnasiet:

Patrik Karlsson (S), Åke Kinnander (L).
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 27 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2019-01-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 10   Dnr: KS.2018.0001 

 

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare till styrelsen för Curt Nicolin 
Gymnasiet AB från och med årsstämma 2019 till och med 
årsstämma 2020 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja 3 ledamöter i styrelsen för Curt Nicolin 
Gymnasiet AB från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie 
årsstämma 2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att som ledamöter välja: Frida Granath (S), Denny Lawroth (C), Jan-Erik 
Andersson (M) 

 
2. Att som ersättare välja Patrik Karlsson (S), Åke Kinnander (L) 

 
- - - - - 
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. Lekmannarevisorerna ska utses för 

samma tidperiod som styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av 

årsstämma 2023. 

Nuvarande lekmannarevisorer i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB är 

Lars-Eric Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S). 

För Lars-Eric Ramlövs uppdrag är ingen tidsperiod fastställd i samband med 

valet och Lars Gustafsson är vald till och med 2022. 

Förslag till beslut 

1. Att Lars-Eric Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S) väljs till

lekmannarevisorer i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB intill

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-04-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 65   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - Omval av revisorer till Finet och FFIA 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja om revisorer till kommunalbolagen Finet och 
FFIA.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Örjan Andersson (C) som revisor till Finet 2019-2022. Ersätter 
Lars Gustavsson (S) 

2. Att välja Lars Gustavsson (S) som revisor till FFIA 2019-2022. Ersätter 
Örjan Andersson (C) 

 

- - - - - 
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Finspångs 
Stadsnät Finet AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Finspångs Stadsnät Finet AB. Lekmannarevisorerna ska utses för samma 

tidperiod som styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av årsstämma 

2023. 

Nuvarande lekmannarevisorer i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB är 

Solveig Andersson (S) och Örjan Andersson (C). 

För Solveig Andersson uppdrag är ingen tidsperiod fastställd i samband med 

valet och Örjan Andersson är vald till och med 2022. 

Förslag till beslut 

1. Att Solveig Andersson (S) och Örjan Andersson (C) väljs till

lekmannarevisorer i Finspångs Stadsnät Finet AB intill slutet av den

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-04-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 65   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - Omval av revisorer till Finet och FFIA 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja om revisorer till kommunalbolagen Finet och 
FFIA.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Örjan Andersson (C) som revisor till Finet 2019-2022. Ersätter 
Lars Gustavsson (S) 

2. Att välja Lars Gustavsson (S) som revisor till FFIA 2019-2022. Ersätter 
Örjan Andersson (C) 

 

- - - - - 
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i 
Vallonbygden AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Vallonbygden AB. Lekmannarevisorerna ska utses för samma tidperiod som 

styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av årsstämma 2023. 

Nuvarande lekmannarevisorer i Vallonbygden AB är Lars Gustafsson (S) och 

Katarina Eriksson (SD). För deras uppdrag är ingen tidsperiod fastställd i 

samband med valet. 

Förslag till beslut 

1. Att Lars Gustafsson (S) och Katarina Eriksson (SD) väljs till

lekmannarevisorer i Vallonbygden AB intill slutet av den årsstämma som

följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 37 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2019-10-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 159   Dnr: KS.2019.0001 

 

Valärende - entledigande från uppdrag som revisor i 
Vallonbygden AB 

Sammanfattning 

Freddy Leijon (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

lekmannarevisor i Vallonbygden AB. 

På förslag som ersättare är Katarina Eriksson (SD). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att entlediga Freddy Leijon (SD) från uppdraget som lekmannarevisor i 

Vallonbygden AB 

2. Att välja Katarina Eriksson (SD) som lekmannarevisor i Vallonbygden 

AB 

- - - - - 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (26) 

Sammanträdesdatum:  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 34   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av lekmannarevisorer för Vallonbygden AB 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja två lekmannarevisorer för Vallonbygden AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Lars Gustafsson (S) och Freddy Leijon (SD) till lekmannarevisorer 
för Vallonbygden AB 

- - - - - 
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Finspångs 
Tekniska Verk AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Finspångs Tekniska Verk AB. Lekmannarevisorerna ska utses för samma 

tidperiod som styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av årsstämma 

2023. 

Nuvarande lekmannarevisorer i Finspångs Tekniska Verk AB är Lars-Eric 

Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S). För deras uppdrag är ingen tidsperiod 

fastställd i samband med valet. 

Förslag till beslut 

1. Att Lars-Eric Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S) väljs till

lekmannarevisorer i Finspångs Tekniska Verk AB intill slutet av den

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (26) 

Sammanträdesdatum:  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 31   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av lekmannarevisorer för Finspångs Tekniska Verk AB 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja två lekmannarevisorer för Finspångs Tekniska 
Verk AB. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Lars-Eric Ramlöv (L) och Lars Gustafsson (S) till 
lekmannarevisorer för Finspångs Tekniska Verka AB 

- - - - - 
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Carina Olofsson 

2020-02-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Valärende - tidsperiod för lekmannarevisorer i Curt Nicolin 
Gymnasium AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver besluta om mandatperiod för lekmannarevisorer i 

Curt Nicolin Gymnasium AB. Lekmannarevisorerna ska utses för samma 

tidperiod som styrelsen. Styrelsen väljs intill slutet av den årsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga till slutet av årsstämma 

2023. 

Nuvarande lekmannarevisorer i Curt Nicolin Gymnasium AB är Lars-Eric 

Ramlöv (L). För uppdraget är ingen tidsperiod fastställd i samband med valet. 

Förslag till beslut 

1. Att Lars-Eric Ramlöv (L) väljs till lekmannarevisorer i Curt Nicolin

Gymnasium AB intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val

till kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 26 (26) 

Sammanträdesdatum:  

2019-02-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 35   Dnr: KS.2019.0001 

 

Val av lekmannarevisor för Curt Nicolin Gymnasium 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att välja en lekmannarevisor för Curt Nicolin Gymnasium. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att välja Lars-Eric Ramlöv (L) till lekmannarevisor för Curt Nicolin 
Gymnasium  

- - - - - 
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Maria Forneman 

2020-01-28  1 (1) 

Dnr KS.2020.0108 

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

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

Kommunfullmäktige 

Motion - Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga i 
Finspång 

Sammanfattning 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om ett utökat och 

jämställt idrottsutövande för unga i Finspång. 

Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att en 

analys genomförs angående flickors och pojkars idrottsutövande inom olika 

sporter/idrotter i Finspångs kommun. Analysen, i samverkan med föreningslivet, 

resulterar i förslag på åtgärder för att öka andelen unga som är aktiva inom 

föreningsidrotter, med särskilt fokus på flickor. 

Förslag till beslut 

1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter

till kommunfullmäktige för beslut

- - - - -
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Vänsterpartiet i Finspång 
 
MOTION  
 
Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga i Finspång 
 
I ett inslag i SvT framgår att Finspång ligger sämst till i 
Östergötland vad gäller de ungas föreningsorganiserade idrotts- 
och sportutövande. Endast 49 % av de unga deltar i det utbud som 
olika föreningar erbjuder.  I inslaget framgår också hur FAIKs 
bandysektion gör ett hedervärt arbete när det gäller projektet 
”Skridskotisdag.” 
 
Resultatet i den undersökning som SvT gjort, utifrån statistik från 
Riksidrottsförbundet, är vid en första anblick förvånande med 
tanke på hur synliga olika sportevenemang (av tradition?) är i 
Finspång. Vid närmare eftertanke samt sökning på 
artiklar/undersökningar om ungas idrottsutövande växer en 
möjlig förklaring fram, som handlar om två saker. Dels nämns 
bristen på jämställdhet inom det utbud som erbjuds våra unga, 
och dels att idrottsutövandet följer socioekonomiska mönster.  
 
Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning kommer 
fram till likartade slutsatser när det gäller jämställdheten inom 
det organiserade idrottsutövandet bland unga.   
 

 Flickors deltagande har minskat och utgör nu 39 % (pojkar 
61 %). 

 Färre kvinnor är ledare eller sitter på maktpositioner inom 
föreningsidrotten. 

 Flickor och pojkar gör olika val när det gäller idrott. 
 De individuella sporterna ökar på bekostnad av lagsporter 

oavsett kön. 
 Asiatiska kampsporter ökar mest hos flickor. 

77



 De mest mansdominerade sporterna är idag cricket, 
ishockey, skateboard, motorsport och skytte. 

 Flickorna väljer mer estetiska idrotter som gymnastik, 
aerobics, dans, konståkning samt dessutom ridsport och 
simning. 

 Det är svårare att engagera föräldrar till ledaruppdrag, 
främst inom socioekonomiskt utsatta kommuner/områden 

 
Det finns flera kommuner som särskilt satsar på flickors 
idrottsutövande. I Söderköping anordnar elevhälsan 
dansundervisning för flickor. Basketklubben BK Järva rekryterar 
många flickor och unga ledare; ngt som också ökar engagemanget 
inom klubben i en tid då föräldrar i mindre omfattning hinner 
engagera sig. 
 
Frågan är hur det ser ut i Finspång när det gäller flickors och 
pojkars idrottsutövande? Det finns skäl anta att bilden inte 
avviker från den som skrivs fram av Centrum för idrottsforskning 
och Riksidrottsförbundet.  
 
I Finspång är utbudet av traditionellt manliga/pojksporter väl 
tillgodosett. De två senaste tillskotten, skateboard och cricket, hör 
till de mest mansdominerade sporterna (Centrum för 
idrottsforskning).  Men hur står det till med utbudet när det gäller 
de sporter som mest föredras av flickor? Det kan handla om dans, 
aerobics, konståkning, gymnastik, kampsporter och ridsport 
(Riksidrottsförbundet). 
 
Det är oroväckande att mindre än hälften (49%) av de unga är 
engagerade inom föreningsidrotten i Finspång.  Det finns skäl anta 
att de flesta av de aktiva är pojkar. Flera vällovliga initiativ  
genomförs av många föreningar, men har uppenbarligen inte burit 
frukt i statistiken. Vänsterpartiet anser att en åtgärd kan vara att 
på olika sätt göra riktade satsningar på, samt synliggöra de 
sporter som tycks tilltala flickor. 
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Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
 

 En analys genomförs angående flickors och pojkars 
idrottsutövande inom olika sporter/idrotter i Finspångs 
kommun. 

 Analysen, i samverkan med föreningslivet, resulterar i 
förslag på åtgärder för att öka andelen unga som är aktiva 
inom föreningsidrotter, med särskilt fokus på flickor.  

 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
Stefan Carlsson 
Ingrid Westlund 
Conny Lindgren 
Christer Nyberg 
Leila Marttila 
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Maria Forneman 

2020-01-28  1 (1) 

Dnr KS.2020.0099 

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

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

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - café och industrimuseum i 
stationshuset, park och promenadstråk längs Skuten 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har kommit in om att göra Finspång mera attraktivt för 

turister och invånare. Förslagsställaren tycker att det ska satsas på att göra 

stationshuset till ett trevligt café och restaurang kompletterat med 

utställningsutrymmen, samt ett attraktivt parkområde. 

Förslag till beslut 

1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter

till kommunfullmäktige för beslut

- - - - -
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Maria Forneman 

2020-01-28  1 (1) 

Dnr KS.2020.0144 

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

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

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - museum i gamla stationshuset 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har kommit in med en idé om att rusta upp det gamla 

stationshuset och inrätta ett museum om Finspångs historia. 

Förslag till beslut 

1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter

till kommunfullmäktige för beslut

- - - - -
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Maria Forneman 

2020-01-28  1 (1) 

Dnr KS.2020.0134 

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

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

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - ökad kapacitet för konstsnöproduktion 
på Grosvad 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har kommit in om önskan att få kommunens hjälp med att 

lösa vattenproblematiken som finns runt konstsnötillverkningen. Förslaget var 

först ställt av Finspångs Skidallians, men då registrator påpekat att en förening 

inte kan lämna in medborgarförslag, så har en person i föreningen tagit på sig att 

vara förslagsställare för medborgarförslaget. 

För att framtidssäkra konstsnön på Grosvad så behöver tillgången till vatten 

förbättras och göras oberoende av kommunalt dricksvatten. Den lösning som 

föreslås är anläggandet av en damm med vatten från sjön Gron samt en ny större 

pumpstation. 

Förslag till beslut 

1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter

till kommunfullmäktige för beslut

- - - - -
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Från: Kurt Gustafsson <kurt.r.gustafsson@gmail.com> 
Skickat: den 13 januari 2020 13:27 
Till: Berit Martinsson; Finspångs Kommun 
Ämne: Medborgarförslag: Konstsnö 
Bifogade filer: Förslag_damm_sid 1 av 2.pdf; Förslag_damm_sid 2 av 2.pdf 
 

Hej 

Bifogat finns ett medborgarförslag från Finspångs Skidallians som önskar få kommunens 

hjälp med att lösa vattenproblematiken som finns runt konstsnötillverkningen.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Kurt Gustafsson /ordförande Finspångs Skidallians 

tel. 070-745-04-95 
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l/L

Medborgarförslag

Från: Finspångs Skidallians (sammanslutning av Finspångs SOK, Ringen, Grytgöl, Regna, Rejmyre och

Ljusfallshammars idrottsföreningarför att driva konstsnöspåret på G rosvad)

Rädda  Grosvads konstnöspår

Bakgrund

Konstsnöspåret på Grosvad har blivit en attraktion inte  bara  för Finspångsborna utan även för

skidåkare från övriga östergötland och närliggande län. Årligen besöks spåren av ca 2000 åkare i  alla

åldrar och med varierande färdigheter.

Idag finns långtgående restriktionervad gäller tillverkningen av konstsnö på Grosvad bl.a. gällande

tillåtet vattenuttag och andra begränsningar som beror på att det kommunala vattnet är klassat som

livsmedel. Detta medför att den fortsatta driften är allvarligt hotad. Det är inte heller möjligt att

under rådande förutsättningar utveckla verksamheten.

Förslag

För att framtidssäkra konstsnön på Grosvad så behövertillgången på vatten kraftigt förbättras samt

göras oberoende av kommunalt dricksvatten. Den lösning som föreslås är anläggandet av en damm

med vatten från sjön G ron samt en ny större pumpstation.

Dammensvolym bör vara ca. 7000 m3 vilket motsvararS dygns kontinuerligsnöproduktion.

Pumpstationen vid dammen bör ha en kapacitet på 20 I/s.

 

Tänktplacering för damm och pumpstation under kraftledningen mellan Grosvads IP och

utegymmet.
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2/2

Begäran

Skidalliansen ber Finspångs kommun om hjälp med att projektera, finansiera samt att bygga en
modern damm och pumpanläggning enligt ovanstående förslag.

Kostnaden för dammen ärstarkt beroende av markförhållanden så en markundersökning börgöras
på den tänkta lokaliseringen som en start. Som exempel kan nämnas att kostnaden för dammen vid
Kimstads konstsnöanläggning blev 350 ksekförgrävning plus 650 ksekförgummiduk.
Markförhållandena avgörom en gummiduk behövs eller ej.

Kostnaden för en ny pumpstation har av leve rantör skattats till 1Msek.

Denna lösning medför

+  Kommunalt dricksvatten behöver ej användas vilket löser kapacitetsproblemet samt de tekniska
och etiska dilemman som uppstår av att använda ett livsmedel som bas för snöproduktion.

+  Eliminerar störningar för de närboende som uppstår pga. lägre vattentryck i det kommunala nätet.

+  Befintlig sjövattensystem från Gron bestående av sjövattenintag, pump nere vid sjön samt
rörledning upp till Grosvad kan användas. Detta systems kapacitet är enbarttillräckligt om det
kombineras med en damm av föreslagen storlek. Ny vattendom kan undvikas när befintligt system
med oföränd rat vattenuttag används.

+  ökad kapacitet gör det möjligt att i framtiden utveckla skidanläggningen för bla. Skateåkning vilket
är extra viktigt för alla ungdomar som tränar. Det skulle också ge en möjlighet att prepare ra en
särskild snöyta med ”skidkul” för barn

+  Sjövatten från en damm ger en större snöproduktionjämfört med dricksvattnet pga, lägre
temperatur och viss partikelhalt vilket är viktigt då de kalla dagarna blir allt färre.

+  En damm och utökad pumpkapacitet skulle sommertid kunna användas för samtidig bevattning av
en naturgräs och en konstgräsfotbollsplan.

+  Dammen geren buffert vid eve ntuella problem med det befintliga sjövattensystemet vars tekniska

status är osäker. Man kan även tänka sig att använda ett reducerat flöde från det kommunala nätet
som back-up.

+ En modern pumpanläggningvid dammen med frekvensstyrning skulle ge en energieffektiv lösning.

Detta skulle även förenkla handhavandetvilket ärviktigt då driften sköts av volontärersom ställer
upp och arbetar mestadels nattetid i mörker och kyla.

Finspång 2020-01-13 _ , / å _

Kurt Gustafsson/O dförande FinspångsSkidallians

Fäskogsvägen 239

612 33 Finspång

Tel. 070—745 04 95
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Från: Finspångs Kommun 
Skickat: den 20 januari 2020 11:06 
Till: 'Kurt Gustafsson' 
Ämne: Sv: Medborgarförslag: Konstsnö 
 
Hej igen Kurt, tack för besked. 
 
Med vänlig hälsning 
 
FREDRIK WASTESSON 
Registrator 
 
Finspångs kommun, Kansliavdelningen 
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång 
www.finspang.se  
 
Från: Kurt Gustafsson  
Skickat: den 19 januari 2020 16:58 
Till: Finspångs Kommun  
Ämne: Re: Medborgarförslag: Konstsnö 
 
Hej 
V.v registrera det som ett medborgarförslag från mig. 
 
Mvh. Kurt 
 
tors 16 jan. 2020 kl. 16:28 skrev Kurt Gustafsson <kurt.r.gustafsson@gmail.com>: 

Hej 
Jag återkommer under nästa vecka med besked 
Mvh. Kurt 
 
tors 16 jan. 2020 kl. 12:58 skrev Finspångs Kommun <kommun@finspang.se>: 

Hej igen Kurt! 

 

Jag kanske var otydlig, men ett medborgarförslag kan endast komma från en enskild 
kommuninvånare, inte från en förening. Så antingen hanterar vi det som ett medborgarförslag från 
dig Kurt, eller som en ansökan om investeringsbidrag från Skidalliansen. Ska jag tolka det som att 
det är det senare vi väljer att göra? 

 

Med vänlig hälsning 

 

FREDRIK WASTESSON 

Registrator 
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Finspångs kommun, Kansliavdelningen 

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång 

www.finspang.se  

 

Från: Kurt Gustafsson <kurt.r.gustafsson@gmail.com>  
Skickat: den 13 januari 2020 13:27 
Till: Berit Martinsson <berit.martinsson@finspang.se>; Finspångs Kommun 
<kommun@finspang.se> 
Ämne: Medborgarförslag: Konstsnö 

 

Hej 

Bifogat finns ett medborgarförslag från Finspångs Skidallians som önskar få kommunens hjälp med 
att lösa vattenproblematiken som finns runt konstsnötillverkningen.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Kurt Gustafsson /ordförande Finspångs Skidallians 

tel. 070-745-04-95 
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Maria Forneman 

2020-02-11  1 (1) 

Dnr KS.2019.0909 

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

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

Kommunfullmäktige 

Revisionens granskning av lönehanteringen och 
löneutbetalningsprocessen 

Sammanfattning 

På uppdrag av PwC har kommunens revisorer genomfört en granskning av 

lönehanteringsrutinen. Granskningen syftar till att besvara om kommunens 

system och rutiner för lönehantering är ändamålsenliga.  

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har en 

tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering med en inte helt tillräcklig 

intern kontroll då ett av kontrollmålen bedöms som uppfyllt, ett som delvis 

uppfyllt och ett som ej uppfyllt.  

Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas 

följande rekommendationer: 

- Upprätta dokumenterade rutiner för hanteringen av behörigheter i

lönesystemet samt behörighetsadministrationen.

- Upprätta en mall eller blankett för beslut av lönetillägg samt säkerställ att

dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i personakt.

- Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos

banken.

- Inför kontroll av att underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och

lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering.

- Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en

gång bör inaktiveras i syfte att minimera risken för att chef inte bedömer

varje post enskilt.

- Utred möjligheterna om det går att följa upp användningen av

kostnadskontrollsrapporten då chefernas kontroller i samband med

lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen.

- Utveckla, formalisera och systematisera interna kontrollarbetet inom

löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med

en tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp

och utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva.

Förslag till beslut 

1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter

till kommunfullmäktige för beslut
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Maria Forneman 

2020-02-11  1 (1) 

Dnr KS.2020.0213 

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

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

Kommunfullmäktige 

Revisionens granskning av uppföljning och kontroll av 
avtal med externa utförare 

Sammanfattning 

På uppdrag av PwC har kommunens revisorer genomfört en granskning av 

uppföljning och kontroll av avtal med externa utförare. Granskningen syftar till 

att belysa om den interna kontrollen av den verksamhet som bedrivs av externa 

utförare är tillräcklig. 

Den samlande revisionella bedömningen är att den interna kontrollen av den 

verksamhet som bedrivs av externa utförare inte är helt tillräcklig. Bedömningen 

baseras på delbedömningen av de sex kontrollmålen. Ett av kontrollmålen 

bedöms som uppfyllt, tre som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda. 

Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas 

följande rekommendationer: 

- Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala

angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med

kommunallagen

- Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på övergripande

nivå och eventuellt på nämndnivå

- Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar

Förslag till beslut 

1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter

till kommunfullmäktige för beslut
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Dnr KS.2020.0218 

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

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

Kommunfullmäktige 

Delgivningar kommunfullmäktige 2020-02-26 

Sammanfattning 

1. Justerat protokoll, kommunstyrelsen 2020-01-22

Förslag till beslut 

1. Att anteckna ovanstående skrivelser till protokollet
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