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Miljö- och samhällsberedningen 

Föregående möte 

Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet den 17 september.  

ÖP 

Stig välkomnade Börje och Stig som bjudits in för att samtala kring den nya 

översiktsplanen och hur miljö- och samhällsberedningen tillsammans med 

styrelserna i de kommunala bolagen kan utveckla samarbetet kring över-

siktsplanen. Även Britt-Mari Ellersten (Ordf. Vallonbygden) var inbjuden 

men hade förhinder. 

 

Stig berättade om hur processen sett hitintills och Lina tog vid och beskrev 

arbetet ur ett tjänstemannaperspektiv. Ett samtal fördes om förutsättningar 

och möjligheter samtidigt som den digitala plattformen och kartfunktionerna 

visades.  

 

Möjligheten till fortast diskussion under samrådstiden diskuterades. 

 

Övrigt 

Efter uppkomna frågor och diskussioner på KS om en formulering i Bi-

laga1, Nulägesbeskrivning 2017, i nya Bostadsförsörjningsprogrammet ar-

betade beredningen gemensamt fram en ny formulering vid sittande möte. 

Hela kapitlet finns återgivet nedan och ändringen är markerad i rött. Datu-

met på bilagan har även ändrats till  2018-10-10. 
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URBANISERING OCH INTERNA FLYTTMÖNSTER 

Begreppet urbanisering innebär i första hand befolkningens förflyttning från land till stad. I en mer tillspetsad och 

specifik mening pågår landsbygdens avfolkning parallellt med befolkningstillväxten i tätort och städer. Graden av 

befolkningstillväxt i en tätort behöver inte nödvändigtvis stå i direkt relation till landsbygdens avfolkning.[1]  Be-

folkningsstorlekens förhållande mellan landsbygd och stad benämns som urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden 

kan öka om fler människor flyttar till en stad samtidigt som dess kringliggande landsbygd ligger på en konstant be-

folkningsmängd. 

 
För 200 år sedan bodde 90 % av Sveriges befolkning på landsbygden. Idag är det tvärtom då 85 % av befolkningen 

bor i tätorter.  År 2015 var antalet tätorter enligt SCB 1´979 stycken, 63 % av tätorterna hade färre än 1 000 invånare 

och enbart 124 tätorter hade fler än 10 000 invånare.  

 
En tillbakablick på Finspång de senaste åtta åren visar följande interna flyttmönster, indelat i nyckelkodsområden. 

Det finns en tydlig avbefolkning i Hällestad där minskningen är  närmare 0,4 % per år. Nettoantalet uppgår till 11 

personer per år, vilket i sig inte är några större siffror men trenden visar likväl en befolkningsminskning i Hällestad, 

detta i en kommun som i övrigt bara växer.  

 

Befolkningsökningen i kommunen är till största delen centrerad till Finspångs tätort med omland, framförallt Ri-

singe. Dessa områden växer tillsammans med 0,9 % per år vilket motsvarar i princip hela kommunens totala ök-

ning.  I Finspångs tätort  är det till största delen Östra Finspång som står för befolkningstillväxten med sina 0,8 % i 

årlig befolkningsökning medan Västra Finspång (0,09 %) och Nyhem (0,25 %) står för mera blygsamma ökningar. 

Regna och Skedevi är två områden som ökar marginellt, ökningen kan i princip förklaras med enbart en familjs till- 

eller avflyttning.  

 

Finspångs tätorts befolkning ung och befolkningen förväntas fortsätta öka. 16 % av befolkningen är mellan 0 och 14 

år samtidigt som två av tre största åldersgrupperna i tätorten är 20-24 år och 25-29 år. Snittet i Sverige på andelen 0-

14:åringar är 17 %, vilket innebär att Finspångs tätort matchar de siffrorna.  

 

Finspångs tätort är det enda område inom kommunen som visar upp en positiv nettoökning av befolkning sett till det 

interna flyttmönstret. Områden såsom Risinge, Hällestad, Regna och Skedevi visar samtliga upp ett negativt netto-

flöde. Detta resulterar i att kommunen i allt högre utsträckning urbaniseras till Finspång tätort med omland, då tätor-

ten både växer mest rent procentuellt, men även tilldrar sig inflyttning från andra delar av kommunen.  Finspång 

urbaniseras allt mer, men hastigheten på urbaniseringen har hittills varit relativt långsam.  

 

Den största utflyttningen från Finspång sker i åldersgruppen 20-29 år, de flesta som flyttar ut är 20-24 år vilket troli-

gen till stor del handlar om personer som söker sig till högskoleorter för vidare studier. Men, även den största in-

flyttningen sker i åldern 20-29 år, främst i de senare åldrarna.   

 

2016 flyttade det in 228 barn i åldrarna 0 – 5 år. Det är mer än en fördubbling mot hur det var för bara några år se-

dan. 2013 var det enbart 105 inflyttade barn i den åldersgruppen. 

 

Finspång har under en längre tid haft ett födelseunderskott, det har lett till att befolkningstillväxten i kommunen är 

beroende av både inflyttning och invandring.[1]  

 

Baserat på de senaste årens flyttningar är det troligt att det även i fortsättningen är så att kommunen tappar personer 

i åldrarna 20-30 år, då många väljer att studera på andra orter.  Noterbart är att antalet 30-50 åringar är relativt stort. 

Vad gäller flyttmönster kan konstateras att både in- och utflyttningen i Finspång till stor del sker i närregionen.  

 

                                                 
[1] Finspångs kommun, Framtidsperspektiv för Finspångs kommun – Utmaningar och ansvar,  2017 
[1] Invandrade avser svenska och utländska medborgare som flyttat till Finspång från en ort utanför Sveriges gränser. Flyktingar som redan bor i 

Finspång registreras som invandrande när de får permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Inflyttade avser svenska och utländska medbor-
gare som flyttat till Finspång från en annan ort i Sverige. 
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Kommande möten 

30/10 kl 13,30-15,30 i Bönnern (Till vänster i korridoren, plan 6) 

OBS! 30/10 är mötet inställt, samrådshandlingen kommer att skickas ut 

runt det datumet för genomgång inför mötet den 12/11. 

12/11 kl. 13.00-1630 i Gron, samrådshandling inför möte med båda politi-

kergrupperna 

23/11 kl 13.00-1630, i Gron på plan 6, Båda politikergrupperna inför sam-

rådsbeslut 

27/11 kl. 13,30-15,30 i Skiren, (Bortanför Glan, plan 4) Beslut samråd. 

18/12 kl. 13,30-15,30 i Gron (Plan 6) 

 

Nästa möte 

12/11 kl. 13.00-1630 i Gron, samrådshandling inför möte med båda politi-

kergrupperna 

 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

 

 

Lina Alm 

Utvecklingsstrateg översiktlig planering 


