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Inledning 

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov, dock minst en gång per år. 
 
Ett register ska föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. 
 
Baserat på utredningen och registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad 
tillsynsplan. 
 
I livsmedelslagstiftningen finns inget uttryckligt krav på planering. Däremot finns det omfattande 
krav på att kontrollmyndigheten ska kontrollera hur lagstiftningen efterlevs. För att kunna leva 
upp till kraven i lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver 
behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kravet på kontrollen finns i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. 

Organisation 
Bygg- och miljönämnden är underställd kommunfullmäktige och dess uppgift är 
myndighetsutövning. Det betyder att nämnden arbetar med att pröva anmälningar och ansökningar 
samt ansvarar för tillsyn med stöd av de lagar som finns inom området. 
 
Bygg- och miljönämnden har delegerat till bygg- och miljöenheten att utföra tillsyn och prövning 
inom miljöbalks- och livsmedelsområdet. Det betyder att bygg- och miljöenheten ser till att 
verksamhetsutövaren följer de bestämmelser som finns i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 

Myndigheter och ansvar 
Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Socialstyrelsen och Kemikalieinspektionen är de centrala myndigheter som ansvarar för tillsynen 
enligt miljöbalken. Tillsyn utövas bland annat av Länsstyrelsen, Generalläkaren, andra statliga 
myndigheter och kommuner. Ansvarig myndighet regleras av miljötillsynsförordningen (2011:13). 
 
På regional nivå är det Länsstyrelsen i Östergötland som utövar tillsyn och som även är 
tillsynsvägledande myndighet till kommunerna. I Finspångs kommun är det bygg- och 
miljönämnden som är den lokala tillsynsmyndigheten inom miljöbalken. 
 
För livsmedelstillsynen är det Livsmedelsverket som är central myndighet och de är även 
tillsynsvägledande myndighet till kommunerna. Varje år rapporterar bygg- och miljöenheten 
resultat från den utförda kontrollen till Livsmedelsverket. 
 
 
 

8



Mål 

Nationella miljökvalitetsmål 
De svenska miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. ”Det 
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser” – Riksdagens definition av generationsmålet. 

Myndighetsutövning enligt miljöbalken syftar till att bidra till de 16 nationella miljökvalitetsmålen 
uppfylls.  

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan  10. Hav i balans med levande kust 
2. Frisk luft   och skärgård 
3. Bara naturlig försurning  11. Myllrande våtmarker 
4. Giftfri miljö   12. Levande skogar 
5. Skyddande ozonskikt  13. Ett rikt odlingslandskap 
6. Säker strålmiljö   14. Storslagen fjällmiljö 
7. Ingen övergödning   15. God bebyggd miljö 
8. Levande sjöar och vattendrag  16. Ett rikt växt- och djurliv 
9. Grundvatten av god kvalitet 

Regionala miljömål 
Utöver de nationella miljömålen har Länsstyrelsen i Östergötland tagit fram ett åtgärdsprogram för 
de regionala miljömålen, 50 åtgärder för Miljömålen i Östergötland.   De regionala målen är 
framtagna för att anpassa och precisera de nationella miljömålen till regionala förhållanden. 
Samtliga regionala miljömål utgår därför från riksdagens nationella miljömål.  
 
Finspångs kommun har åtagit sig att använda det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 
som ett verktyg och underlag för miljöarbetet i kommunen. 
 

Livsmedelslagen 
Målet för livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa samt värna om 
konsumenters intressen. 
 
De övergripande målen för livsmedelslagstiftningen är att: 
 

• Den offentliga kontrollen av livsmedel ska ge konsumenterna säkra livsmedel som de kan 
lita på. Konsumenterna ska känna trygghet i att livsmedlen är producerade på ett 
acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen ska vara både tillräcklig och enkel att förstå.  

• Företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. Kontrollen ska ge 
verksamheterna likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. 

• Samverkan mellan kontrollmyndigheter. Kontrollplanen säkerställer att hela 
produktionskedjan kontrolleras genom samarbete mellan myndigheter. Samarbete 
möjliggör effektivare kontroller vilket gynnar både konsumenterna och de producenter 
som kontrolleras. 
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Tillsyn 
Bygg- och miljöenheten bedriver tillsyn inom miljö- och hälsoskydd enligt miljöbalken. 
Livsmedelstillsyn bedrivs utifrån livsmedelslagstiftningen. Tillsyns bedrivs även utifrån lagen om 
animaliska biprodukter, strålskyddslagen och tobakslagen.  
 
Begreppet tillsyn kan definieras som planerad, oplanerad eller händelsestyrd tillsyn. Planerad 
tillsyn utövas över verksamheter med fast årlig avgift eller verksamheter som betalar avgift efter 
varje besök så kallad timavgift. I tillsynsbegreppet finns även oplanerad tillsyn eller händelsestyrd 
tillsyn som kan vara klagomål, anmälan eller extra tillsyn i form av förebyggande åtgärder. I 
tillsynsrelaterad tid finns förebyggande åtgärder som t.ex. information och rådgivning. 
 
Bygg- och miljöenheten har ett verksamhetssystem (EDP Vision) med register över 
tillsynsobjekten. 
 

Tillsynsområden 
Bygg- och miljöenheten ansvara för tillsynen över följande huvudgrupper av tillsynsverksamheter 
inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 
 

Miljöskydd – C och U verksamheter 
C-verksamheter är anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och U-verksamheter är 
miljöfarliga verksamheter som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Verksamheterna 
klassas med stöd av miljöbalkens verksamhet utifrån tillsynsbehovet. För de verksamheter som 
betalar årsavgift har bygg- och miljöenheten tillsynintervallet varje år till vart tredje år beroende 
på hur stor avgiften är.  Nya C-verksamheter ska anmälas till bygg- och miljöenheten innan 
verksamheten startar. Bygg- och miljöenheten handlägger anmälan och ställer vid behov krav på 
försiktighetsmått som verksamheten ska uppfylla för att inte påverka hälsan eller miljön negativt. 
 

Förorenade områden 
Bygg- och miljöenheten handlägger ärenden om PCB, anmälan om efterbehandling av förorenad 
mark och underrättelse om markförorening. Bygg- och miljöenheten är representerad i gruppen för 
förorenade områden som är kopplad till kommunens samhällsutvecklingsgrupp. 
 

Hälsoskydd 
Inom hälsoskyddet är badanläggningar, utbildningsverksamheter (förskolor, skolor) samt 
hygienisk behandling med stickande/skärande verktyg (akupunktur, fotvård, tatuering) 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Enligt strålskyddslagen är solarier och solrum 
anmälningspliktiga. Utöver ovanstående bedriver bygg- och miljöenheten tillsyn på övriga 
hygieniska verksamheter och offentliga lokaler. En stor del av den händelsestyrda tillsynen är 
klagomål och merparten är bostadsklagomål. 
 

Avlopp 
Bygg- och miljöenheten genomför varje år tillsyn på ca 200 enskilda avloppsanläggningar samt 
handlägger ansökningar och anmälningar om inrättande av nya avlopp och om åtgärder på 
bristfälliga befintliga avlopp. Bygg- och miljöenheten deltar även i en VA-planerings grupp med 
representanter från Finspångs kommun och Finspångs Tekniska Verk. 
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Livsmedel 
Bygg- och miljöenheten genomför tillsyn på alla livsmedelsanläggningar som finns i Finspångs 
kommun. Livsmedelsverksamheterna är risk- och erfarenhetsklassade och denna klassning styr hur 
ofta verksamheten får tillsynsbesök. Till livsmedel räknas även dricksvatten. Alla 
livsmedelsanläggningar måste registreras hos bygg- och miljöenheten, det finns en e-tjänst för 
registrering av livsmedelsverksamhet. 
 

Regionala Miljökvalitetsmål kopplade till tillsynen 
I länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram kan följande punkter lyftas fram som bygg- och 
miljöenheten arbetar med i tillsynen: 
 

• Öka tillsynen av avloppsledningsnät för att minska bräddning av orenat avloppsvatten. 
Vidta säkerhetsåtgärder, larma och utöva egenkontroll för att minska bräddningsriskerna. 
Införa ett mätetal på bräddning av orenat avloppsvatten. Miljönytta: Minskat läckage av 
miljögifter och näringsämnen till ytvatten. 
 

• Utöva tillsyn av enskilda avlopp. Rådgivning om godkända avloppsanläggningar.  
Miljönytta: minskade utsläpp av näringsämnen. Minskade utsläpp av miljögifter. 

 
• Ökad tillsyn och rådgivning till företag rörande hantering av farliga kemikalier. Miljönytta: 

Minskad risk för spridning av farliga ämnen till miljön. 
 

• Öka möjligheterna för fastighetsnära källsortering. Informera hushåll och företag om 
källsortering samt om vikten av att minska avfallsmängderna.  
Miljönytta: Minskade utsläpp av farliga ämnen och växthusgaser. Ökad resurshushållning. 
 

• Undersöka och efterbehandla förorenade områden med mycket stor risk eller stor risk för 
människors hälsa.  
Miljönytta: Minskad spridning av skadliga ämnen. 
 

• Undersöka och efterbehandla förorenade områden som hindrar vattenförekomster att uppnå 
god status.  
Miljönytta: Minskat läckage av miljögifter till vatten och sediment 

 

Projektinriktad tillsyn 
Bygg- och miljöenheten genomför en stor del av sin tillsyn i projektform. Enheten ser många 
fördelar med projektarbete. Dels breddar det kompetensen hos inspektörerna och enheten blir inte 
lika sårbar vid frånvaro av en enskild inspektör samt att det dels upplevs som mer tidseffektivt att 
flera inspektörer är ute på tillsyn hos liknande verksamheter samtidigt. Projekten är fördelade 
under året och har ett startmöte och ett avslutningsmöte. Varje projekt har en ansvarig inspektör 
som tar fram vilka verksamheter som ska besökas, ev. checklista, inspektionsrapport samt håller i 
start- och avslutningsmöte. Utvärdering utförs kontinuerligt, en viktig aspekt som uppkommit är 
att det tidigt i projektet tydliggörs hur uppföljning ska ske, ansvar och förväntad tidsåtgång. 
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Samarbete 
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) är ett samarbete mellan länets tretton kommuner och 
Länsstyrelsen. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. 
Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, utveckla tillsynsvägledning, stödja 
miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling. 
 

Finansiering av tillsynen 
Bygg- och miljöenhetens tillsyn av verksamheter inom livsmedels-, miljö- och 
hälsoskyddsområdet finansieras med avgifter och skattemedel, en långsiktig målsättning är att öka 
kostnadstäckningsgraden. Taxan utgörs av fasta avgifter och timavgifter för tillsyn, ansökningar 
och anmälningar och är beslutad av kommunfullmäktige.  
 

Bemanning 
• 1 bygg- och miljöchef  
• 6 inspektörer som arbetar mellan 80-100%  
• 1 administratör som arbetar 100% 

 

Antal tillsynstimmar 
För en inspektör som arbetar heltid beräknas en tillgänglig tillsynstid på 1000 timmar. På bygg- 
och miljöenheten är några av inspektörerna delvis föräldralediga, målsättningen är att 
visstidsanställa personal motsvarande 0,4-0,5 tjänst. Sammantaget omfattar 2018 års tillsynsplan 
ca 5 700 tillsynstimmar. Prioriteringar har då behövts göras eftersom behovet av tillsynstimmar är 
större än resurserna. 
 

Prioriteringar 
Prioriteringsordningen för tillsynen är följande: 

• Ansökan/anmälan och klagomål (händelsestyrd tillsyn) 
• Verksamheter med årsavgift  
• Verksamheter med timavgift 

Den händelsestyrda utgörs av inkommande ärenden som ansökningar och anmälningar samt 
klagomål. Det är svårt att förutse hur mycket detta kan bli under ett år.  Beträffande den planerade 
tillsynen kan vissa tillsynsområden nedprioriteras under ett visst år för att gås igenom efterföljande 
år. Generellt räknas ett årligt genomsnitt för samtliga tillsynsobjekt som därefter prioriteras efter 
behov, verksamheter med högre risk prioriteras framför de med lägre risk. 

Flera prioriteringar har behövt göras i tillsynsplanen eftersom det finns ett behov som är större än 
tillgängliga resurser. Även arbete med hemsidan och informationsskrifter samt framtagning av 
mallar och skriftliga rutiner har fått nedprioriteras. Tillsynsområden där den planerade timmar inte 
når upp till bedömt behov är framförallt inom förorenade områden, avloppstillsyn samt tillsyn av 
boendemiljöer.  Vidare har prioriteringar inom de flesta tillsynsområden behövt göras. 
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Tillsynsplan 2018 

Område 
Bedömt behov  
i timmar 

Planerat antal 
 timmar 

      
Miljöskydd     
B-anläggningar 76 30 
Tillsyn 469 469 
Lantbruk 289 289 
Anmälningsärenden 80 80 
Förorenade områden 520 410 
Kemiska produkter 155 55 
Miljöövervakning 162 162 
Värmepump 90 90 
Övrigt 111 76 
      
Totalt Miljöskydd 1 952 1 661 
Resurser i tjänst 1,95 1,66 
      
Avlopp     
Tillsyn enskilda avlopp 760 510 
Tillstånd/Anmälningar 480 480 
Tillsyn avloppsledningsnät 80 80 
Va-plan, dagvattenpolicy 100 75 
      
Totalt Avlopp 1 420 1 145 
Resurser i tjänst 1,42 1,15 
   
Hälsoskydd     
Inomhusmiljö 811 450 
Hygienisk behandling  142 142 
Övrigt 113 113 
      
Totalt hälsoskydd 1 066 705 
Resurser i tjänst 1,27 0,71 
      
Livsmedel     
Kontroll 1 120 1 100 
Övrigt 285 285 
      
Totalt Livsmedel 1 405 1 385 
Resurser i tjänst 1,40 1,38 
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Område 
Bedömt behov  
i timmar 

Planerat antal 
 timmar 

      
Övergripande arbete     
Klagomålsärenden 445 395 
Rutiner, information 400 200 
Övrigt, planer bygglov mm 120 120 
Vision 200 100 
      
Totalt Övergripande arbete 1 165  815 
Resurser i tjänst 1,16 0,81 
      

Totalt Miljöenheten 7 008 5 711 
Resurser i tjänst 7,0 5,7 
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Inledning 
Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för nuvarande och kommande generationer. Mark för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet.  

Byggnadsnämnden har tillsyn över hela den byggda miljön  

Byggnadsnämndens ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn. Byggnadsnämnden ska verka för en god 
byggnadskultur och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Byggnadsnämnden ska se 
till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över 
byggandet. 

Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och 
bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och på samma sätt i hela landet. 
Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd och stöd. Det är viktigt för det 
allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp till sitt ansvar och det blir odemokratiskt om den 
enskildes möjlighet att bygga inte grundas på lagar och bestämmelser utan på grannarnas goda vilja. 

Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på 
byggnadsnämndernas eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan. Tillsynen kan lämpligen planeras 
översiktligt i en flerårig tillsynsplan och i en mer detaljerad årlig plan. Det är lämpligt att planen innehåller 
en behovsutredning, konsekvensanalys och prioriteringar. 

I Finspångs kommun utför Bygg- och miljöenheten Bygg- och miljönämnden uppgifter. Bygg- och 
miljöenhetens byggfunktion ansvarar för handläggningen av förhandsbesked, lov, start- och slutbesked 
samt tillsyn. Utöver ärenden inom plan- och bygglagens område handläggs även strandskyddsdispenser 
utifrån miljöbalken och ajourhållning av belägenhetsadresser. 

Detta dokument utgör Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagstiftningen och 
strandskydd enligt miljöbalken för 2019. Syftet med planen är att den ska tydliggöra bygg- och 
miljöenhetens tillsynsarbete och verksamhet för allmänhet, politiker och tjänstemän och bidra till att 
tillsynsarbetet kan planeras, följas upp och utvärderas. Tillsyn sker vid anmälan samt på bygg- och 
miljöenhetens egna initiativ enligt denna tillsynsplan. Denna tillsynsplan är den första planen som tagits 
fram och är mer en nulägesbeskrivning och plan för 2019. Tillsynen bör planeras översiktligt i en flerårig 
tillsynsplan och i en mer detaljerad årlig plan, vilket kommer att göras inför kommande år. 
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Tillsyn  
Målet med Byggnadsnämndens tillsyn är att:  

- se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav 

- se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras samt 
att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer 

- säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och att samhällets 
lagar och regler följs 

Områden för tillsyn  
I detta avsnitt beskrivs de olika ärendeområden som tillsyn utövas över. 

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. 
Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska åtgärdas. 

Underhåll och varsamhet 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska egenskaper bevaras. 

Underhåll och skötsel 
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer. 

Lekplatser 
Friyta för lek- och utevistelse och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för 
olycksfall begränsas. 

Ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar ska vara godkända 
Kontroll av ventilationen i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras inom 
bestämt intervall och visa på godkänd funktion. 

Tillståndspliktiga åtgärder 
Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler och kontrollplaner ska 
följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar för att utfärda slutbesked. 

Strandskyddade områden  
Dispenspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. 
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Utföra tillsyn  
Bevaka 
Bygg- och miljönämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsynen ska planeras årsvis genom 
en tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensanalys, prioriteringar och resursåtgång.  

Utreda 
Om det uppdagas eller anmäls en förmodad överträdelse så ska ett tillsynsärende påbörjas. Utredningen 
ska visa om det har skett en överträdelse eller inte och ska avslutas med beslut om att fortsätta ärendet 
med ett ingripande eller att avsluta ärendet. Ärendet ska diarieföras.  

Ingripa 
Att ingripa innebär att en påföljd kan bli aktuell för den som har utfört en överträdelse eller den som 
gynnas av den. Påföljd innebär att utföraren ska rätta till överträdelsen antingen genom beslut, lovbeslut i 
efterhand eller genom rivning. Påföljd innebär vidare att utföraren ska rätta till överträdelsen med eller 
utan byggsanktionsavgift/vite eller att enbart betala en byggsanktionsavgift. Ingripandet avslutas med 
beslut om att rättelsen är utförd eller att byggsanktionsavgift är betald.  

Arkivera 
När ärendet är avslutat kan beslut och handlingar arkiveras. 

Den rättsliga regleringen av byggnadsnämndens 
tillsynsansvar  
Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och 
byggförordningen (PBF). Nedan följer en sammanfattning av vad lagtexten innebär för 
byggnadsnämndernas tillsynsansvar. 

Plan- och bygglagen (2010:900)  
Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt 11 kap. 3 § PBL. 

Av bestämmelsen framgår det att byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har 
följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen, 11 
kap. 5 § PBL. Tillsyn är att betrakta som myndighetsutövning och det är därför viktigt att ha klart för sig att 
underlåtenhet att utöva tillsyn ytterst kan leda till straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § 
brottsbalken.  

Om det finns skäl för ingripande enligt PBL ska byggnadsnämnden handlägga frågan skyndsamt, 10 kap. 
37 § PBL. 

De regler om ingripanden och påföljder som byggnadsnämnden förfogar över och som den - om 
förutsättningarna för det är uppfyllda – är skyldig att tillämpa vid sin tillsyn återfinns i 11 kap. 17 – 63 § 
PBL. 
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Plan- och byggförordningen (2011:338)  
I förordningen finns en precisering att tillsyn utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd (tillsynsobjekt) 1 kap. 6 § PBF. Tillsynsobjekten framgår av bestämmelserna i 11 kap. 
17 - 63 § PBL: Byggherrar, fastighetsägare, ägare av byggnadsverk, kontrollansvariga, sakkunniga, 
funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, väghållare, huvudmän för allmänna platser. 

8 kap. 2 § PBF innehåller en precisering av byggnadsnämndens tillsynsansvar och det ansvar och de regler 
som byggnadsnämnden ska tillsyna (efterhandsgranska): Om inte annat anges i detta kapitel eller annan 
författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att:  

1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i 
anslutning till lagen, och 

2. bestämmelserna i 8 kap. 1–18 och 24–26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och i anslutande 
föreskrifter följs i övrigt. 

Byggnadsnämndens skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete regleras i 8 kap. 
8 § PBF.  

Byggnadsnämndens skyldighet att på begäran lämna den information som Boverket och länsstyrelsen 
behöver för sin tillsynsvägledning regleras i 8 kap. 9 § PBF. 

Precisering av sanktioner vid tillsyn återfinns i 9 kap. PBF. 

Miljöbalken (1998:808), MB  
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse 
en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 

Av förordningen framgår även att myndigheten ska upprätta en tillsynsplan för varje verksamhetsår. 
Planen ska också omfatta myndighetens hela ansvarsområde och den ska grundas på behovsutredningen 
och registret över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Den operativa 
tillsynsmyndigheten ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet. 

Bygg- och miljönämndens ansvar för miljöbalkstillsynen regleras i 26 kap. MB.  

Bygg- och miljönämnden ska: 

- På eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera iakttagandet av miljöbalken 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken 

- Vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse 

- Om det finns misstanke om brott, anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter 
som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten 

- Genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens 
ändamål ska kunna tillgodoses 
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- Samarbeta med andra tillsynsmyndigheter och med sådana statliga och kommunala organ som ska 
utöva tillsyn i särskilda hänseenden eller på annat sätt fullgör uppgifter av betydelse för 
tillsynsverksamheten 

Operativ tillsyn  
Med operativ tillsyn menas, enligt 3 § miljötillsynsförordningen, sådan tillsyn som utövas direkt gentemot 
den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd som omfattas av 
miljöbalkens bestämmelser. 

Åtgärder inom den operativa tillsynen kan krävas av händelser utifrån eller genom egeninitierad tillsyn. 
Tillsynsaktiviteterna kan vara planerade eller händelsestyrda och i båda fallen kan det handla om 
granskning/kontroll eller förebyggande/främjande insatser. 

I samma paragraf definieras tillsynsobjekt som en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett naturföremål 
eller en djur- eller växtart som är eller ska vara föremål för tillsyn. 

Åtgärder inom den operativa tillsynen kan genomföras i olika syften, t.ex. för att: 

- Kontrollera iakttagandet av regelverk, förordningar och föreskrifter i lagstiftning så som miljöbalken 
och dess förordningar m.m. 

- Åtgärder ska vidtas för att åstadkomma rättelse genom föreläggande samt utföra åtalsanmälan och 
besluta om miljösanktionsavgift 

- Hantera anmälningsärenden inom tillsynsobjekt, både pågående och planerade, och besluta om 
godkännande, försiktighetsåtgärder eller förbud 

- Kontrollera iakttagandet av meddelade domar, tillstånd och dispenser samt villkoren i dessa 

- Ge råd och informera verksamhetsutövare och i vissa fall allmänheten om gällande regelverk och 
tillgänglig kunskap inom miljöbalksområdet 

- Genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens 
ändamål ska kunna tillgodoses 

Områdesskydd omfattas av miljöbalkens sjunde kapitel och inkluderar tillsyn av föreskrifter för 
naturreservat och andra skyddade naturområden samt vattenskyddsområden. Tillsynen över 
strandskyddet ingår. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för alla strandskyddsområden som inte 
omfattas av något annat skydd enligt sjunde kapitlet i miljöbalken, undantaget vattenskyddsområden och 
miljöskyddsområden. 

Tillsynen av områdesskydd innebär att se till att bestämmelser och beslutade föreskrifter efterlevs. 
Arbetet innebär planerad tillsyn, exempelvis information till allmänhet och specifika målgrupper och 
tillsynskampanjer och händelsestyrd tillsyn genom handläggning av inkomna klagomål om överträdelser. 

Tillsynsområden  
Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet  
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på en allmän 
plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är 
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enkelt att avhjälpa. Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättningarna 
förändras.  

Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket PBL. 
Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3-offentliga/ publika lokaler, som trädde i 
kraft den 1 juli 2013. 

När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Kravet finns i 8 kap. 12 § första stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:5 ALM 
2. 

Syfte 
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att funktionshinderperspektivet genomsyrar 
de kommunala verksamheterna. Det är även viktigt att kommunen arbetar för att förbättra 
tillgängligheten. I och med ansvaret för den fysiska planeringen har kommunen en avgörande roll i målet 
om ett tillgängligt Sverige. Byggnadsnämnden har ansvaret för att publika lokaler ska var tillgängliga för 
alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa. 

Mål  
Att de lokaler som allmänheten dagligen använder samt alla av kommunens lokaler är tillgängliga för 
personer med funktionshinder. 

Aktiviteter  
I dagsläget finns ingen inventering över kommunens lokaler som allmänheten dagligen använder som kan 
behöva tillsynas. För att tillsynsarbetet ska komma igång krävs följande.  

- Inventering av de lokaler som merparten av allmänheten dagligen använder. Inventering kan ske 
enligt Boverkets checklistor. 

- Upprätta rutiner för hur tillsynsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder ska genomföras 

- Uppföljning av hur tillsynsarbetet bedrivs 

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK  
Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig att en OVK görs. 
Byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Vid en OVK ska det kontrolleras att 
ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som 
gällde när systemet tog i bruk. Har en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller 
föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredställande 
inomhusklimat i byggnader. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra 
energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.  

Syfte  
Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö. Bristande ventilation kan leda 
till en ökning av allergier, astma samt nedsatt prestationsförmåga för de som är i lokalerna. Miljöer där 
barn vistas bör prioriteras, då de är extra känsliga. Även byggnaders välmående gynnas av att OVK utförs. 
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Mål  
100 % av de lagstadgade kontroller som ska utföras under innevarande år ska vara genomförda.  

Aktiviteter  
Register har under hösten 2018 upprättats över de byggnader som omfattas av krav på återkommande 
OVK. För att tillsynsarbetet ska kunna utföras tillfredsställande krävs att följande aktiviteter vidtas. 

- Informera om hur fastighetsägare ska uppfylla sina åtaganden och skyldigheter 

- Skicka påminnelsebrev till fastighetsägare vars OVK som är inaktuell 

- Vid behov förelägga att åtgärda ventilationen om kontrollen visar ej godkänd 

Hissar och andra motordrivna anordningar 
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Byggnadsnämnden ska se till att 
fastighetsägaren tar sitt ansvar. Fastighetsägaren ska också se till att det finns en giltig och väl synlig 
besiktningsskylt i varje hiss. På skylten ska det framgå sistadatum för när hissen måste besiktigas nästa 
gång. Alla hissar ska besiktigas en gång om året. 

Tillsynen omfattar även motordrivna anordningar m.fl. 

Syfte 
Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda. Nya hissar ska uppfylla kraven i PBL och 
fastighetsägare ska påminnas om sina skyldigheter gällande underhåll. 

Mål 
Det ska vara säkert att åka hiss i Finspångs kommun. 100 % av de lagstadgade kontroller som ska utföras 
under innevarande år ska vara genomförda. 

Aktiviteter  
I dagsläget finns inget register över de fastigheter som inrymmer hissar eller motordrivna anordningar. 
För att tillsynsarbetet ska kunna utföras tillfredsställande krävs att följande aktiviteter vidtas. 

- Identifiera byggnader där det kan antas finnas hiss/motordriven anordning 

- Upprätta ett digitalt register 

- Vid behov förelägga att åtgärda hiss/motordriven anordning om kontrollen visar ej godkänd 

Olovligt byggande - olovlig åtgärd  
Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). Egentligen 
står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga eller anmälanspliktiga men som man gör utan 
bygglov och startbesked. 

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts utan lov eller 
startbesked ska byggnadsnämnden besluta om föreläggande anpassat till utförd åtgärd. 
Byggsanktionsavgift kan tas ut även när det gäller till exempel igångsättning av ett bygglovs- eller 
anmälningspliktigt arbete innan startbesked meddelats eller när ett byggnadsverk börjat användas innan 
ett slutbesked utfärdats. 
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Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och efter det är det för sent att 
besluta om exempelvis rivning av det olovligt byggda. Tioårsregel gäller dock inte när man ändrat en 
bostadslägenhet till väsentligt annat ändamål, till exempel kontor eller hantverk. Det är kommunen som 
har bevisbördan vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgiften om byggnadsnämnden 
inte låtit den som byggt olovligt, fått möjlighet att yttrande sig inom fem år efter överträdelsen. För andra 
typer av förelägganden finns däremot ingen preskriptionstid. Om det bedöms möjligt att bevilja lov i 
efterhand för en olovlig åtgärd, ska kommunen driva ärendet genom lovföreläggande. 

Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap. 13 §) skyddar byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Förvanskning avser förändringar av karaktärsdrag eller egenskaper 
som utgör byggnaders kulturvärden, på ett sådant sätt att ett av dessa värden förstörs helt eller delvis. 
Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Skyddet gäller även 
bebyggelsemiljöer. Vid ändring av en byggnad då det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, 
hantverk eller industri krävs bygglov. 

Byggnadsnämnden ska kontrollera att byggherren har startbesked innan byggnationen påbörjas och 
slutbesked innan byggnadsverket tas i bruk 10 kap. 3 § PBL. 

Syfte  
Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp till sitt ansvar att se till att 
samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk rättvisefråga att den enskildes möjlighet att bygga 
grundas på lagar och bestämmelser och inte på grannarnas goda vilja. Byggnadsnämnden kontrollerar att 
åtgärderna uppfyller de krav som lagen ställer.  

Mål  
I Finspångs kommun ska ingen olovlig bebyggelse ske samt att de ärenden som inkommer till Bygg- och 
miljönämnden tas omhand inom skälig tid. 

Aktiviteter  
- Handlägga inkomna tillsynsärenden 

- Information på hemsida om regler för byggande och tillsyn 

- Utbildnings-/informationskvällar med inriktning av olika teman (vår/höst) 

- Aktivt inventera områden enligt prioriteringslista 

Bristande underhåll 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna 
bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll skall ske så att byggnaden bibehåller de tekniska 
egenskaper som är väsentliga i fråga om t.ex. bärförmåga, säkerhet vid användning och vid brand, skydd 
med hänsyn till hälsa och lämplighet för det avsedda ändamålet. 

Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för 
olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter 
skall underhållas och skötas oavsett om den är bebyggd eller inte.  

Reglerna återfinns i 8 kap. 4-5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap. PBF. 
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Syfte  
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna platser och andra 
byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt så att risk för olycksfalls och att 
betydande olägenheter uppkommer. 

Mål  
En attraktiv, trygg och säker kommun utan ovårdade hus, tomter, allmänna platser och andra 
byggnadsverk än byggnader samt ta hand om inkommande ärenden inom skälig tid. 

Aktiviteter 
- Information på hemsida om regler för fastigheter 

- Inventera byggnader som inte underhålls och ovårdade tomter och ställa krav på rättelse 

- Information om trafiksäkerhetsåtgärder på tomter 

Lekplatser 
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket FN:s konvention om barnets 
rättigheter understryker. Samhällets olika organ ska känna ansvar för olycksfallsförebyggande arbete samt 
möjliggöra aktivt deltagande i samhället för alla barn. 

Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 8 kap. 9 § första stycket punkt 5 och 6 
samt andra stycket samma paragraf, samt 10–12 §§ och 15–16 §§. Där anges krav på anordnande av friyta 
för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så 
att risken för olycksfall begränsas. I Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6, BFS 2105:3 med ändringar), 
finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter. BBR gäller vid nybyggnad eller 
nyanläggning och vid ändring av lekplatser. I avsnitt 8:93 anges att: ”Fasta lekredskap ska anordnas så att 
risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika redskap ska vara 
stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas”. 

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser i kommunen, med 
stöd av PBL. Fastighetsägare som till exempel, kommunen, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar 
ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls enligt lagstiftningen. Både kommunen och privata 
aktörer som t.ex. bostadsrättsföreningar, har lekplatser. 

Syfte 
Upprätthålla en god status inom friyta för lek- och utevistelse och fasta anordningar på lekplatser så att 
inte risk för olycksfalls och att betydande olägenheter uppkommer. 

Mål 
En trygg och säker kommun med säkra och tillgängliga lekplatser samt ta hand om inkommande ärenden 
inom skälig tid. 

Aktiviteter  
- Identifiera alla lekplatser 

- Upprätta ett digitalt register 

- Ta fram rutiner för tillsynen. Rollerna behöver tydliggöras så att egenkontroll skiljs från en anmälan. 
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Strandskydd enligt miljöbalken 
Generellt strandskydd infördes 1975 med syfte att bevara allmänhetens friluftsliv och land- och 
vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Det generella strandskyddet är 100 meter från 
strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet 
gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek. Det är förbjudet att inom 
strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något. 
Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd. På några få platser är strandskyddet borttaget, till 
exempel i en del tätorter. Stadsbyggnadsnämnden kan lämna dispens från strandskyddsreglerna under 
vissa förutsättningar som finns uppräknade i miljöbalken. 

Regler om strandskydd finns i 7 kap. 13-18 h §§ MB. 

Syfte 
Strandskyddets syfte är att långsiktigt bevara allmänhetens tillgång till vatten och stränder, vilket är av 
stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är betydelsefull som 
livsmiljö för många olika arter. Den strandnära zonen är värdefull bland annat för skydd och övervintring. 
Strandskyddet skyddar djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet. 
Strandskyddet gäller även ute i vattnet, vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer.  

Mål 
I Finspångs kommun ska inga överträdelser inom strandskyddade områden ske samt att de ärenden som 
inkommer till Bygg- och miljönämnden tas omhand inom skälig tid. 

Aktiviteter 
- Handlägga inkomna tillsynsärenden 

- Information på hemsida om regler för byggande och åtgärder inom strandskydd 

- Aktivt inventera områden enligt prioriteringslista  
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Tillsynsplan  
Tillsynsplan inom PBL-området togs fram första gången inför år 2018.  Tillsynsplanen som togs fram var en 
nutidsavstämning och tillsynsplanering inför år 2018. Tillsynsplanen har uppdaterats med tillsynsplanering 
inför år 2019. 

Ärenden som innebär fara för liv och hälsa kommer alltid att hanteras omgående. Vid de återkommande 
årliga revideringarna som ska genomföras bör behovsutredning upprättas med tillhörande 
konsekvensanalys. 

Inventering av befintliga tillsynsärenden 
Tabellen nedan redovisar antalet befintliga tillsynsärenden fördelade efter ärendetyper som i dagsläget 
finns i Finspångs kommun. Sammanställningen avser ärenden från år 2006, 2011-2018. 

Finansiering av tillsynen 
Avgifter för tillsynsarbete enligt PBL får inte avgiftsbeläggas. Sanktionsavgifterna går dock till kommunen 
som på detta vis kan få kostnadstäckning för del av tillsynsarbete. 

Bemanning 2019 
- 1 bygg- och miljöchef  

- 2 lovhandläggare/inspektör, 100% 

- 1 lovhandläggare/tillsynshandläggare/funktionsansvarig, 100% 

- 1 inspektör 50% 

- 1 administratör/handläggare 100% 

- 1 administratör 100% 

Prioriteringar 
Den händelsestyrda tillsynen ska prioriteras före den planerade. Den händelsestyrda utgörs av 
inkommande klagomål och överträdelser uppmärksammade av enheten. Det är svårt att förutse hur 
mycket detta kan bli under ett år. 

Tillsynsarbetet prioriteras enligt följande: 

1. Ärenden där det finns risker för hälsa och säkerhet 

Typ av tillsynsärende Antal år 2017 Antal år 2018 

Tillsyn avseende överträdelse PBL (TILLS) 101 124 

Tillsyn avseende underkänd ventilationskontroll (TOVK) 4 4 

Tillsyn avseende lekplats (TLEK) 0 0 

Tillsyn avseende underkänd hissbesiktning (THIS) 5 8 

Tillsyn avseende strandskydd enligt miljöbalken (TSTR) 29 24 

Totalt antal ärenden (2017-12-31) 139 (2018-12-31) 160 
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2. Ärenden som riskerar att preskriberas (PBL 10 år) 
3. Ärenden där höga värden i omgivningen kan påverkas t.ex. natur, kulturmiljö 
4. I övrigt gäller det datum när ärendet inkom 

Tillsynsplan 2019 
Tillsynsplanen för 2019 baseras på tidigare års statistik kring inkomna tillsynsärenden (3 års genomsnitt). 
Den redovisar även de befintliga ärendena med uppskattat handläggningsbehov. 

Den uppskattade tiden avseende förväntande inkomna tillsynsärenden är för år 2019 sammanlagt 478 
timmar. Den uppskattade tiden för de befintliga ärenden som finns inom tillsynsområdena har en 
sammanlagd handläggningstid om 1 612 timmar. Utöver den händelsestyrda tillsynen planeras aktiviteter 
för år 2019 inom tillsynsområden till en sammanlagd tid om 175 timmar. 

Tillsynsplan 2019 

Ärendetyp Vad behöver göras Behov  
tid/år (h) 

Planerad 
tid/år (h) 

Tillsyn avseende överträdelse PBL 
(TILLS) 

- Befintliga ärenden 
- Nya inkommande ärenden 
- Aktivitet 2019 

- 1240 
- 400 
- 20 

- 100 
- 400 
- 20 

Tillsyn avseende underkänd 
ventilationskontroll (TOVK) 

- Befintliga ärenden 
- Nya inkommande ärenden 
- Aktivitet 2019 

- 12 
- 30 
- 100 

- 12 
- 30 
- 100 

Tillsyn avseende lekplats (TLEK) - Aktivitet 2019 - 0 - 0 
Tillsyn avseende underkänd 
hissbesiktning (THIS) 

- Befintliga ärenden 
- Nya inkommande ärenden 
- Aktivitet 2019 

- 24 
- 6 
- 0 

- 21 
- 6 
- 0 

Tillsyn avseende strandskydd enligt 
miljöbalken (TSTR) 

- Befintliga ärenden 
- Nya inkommande ärenden 
- Aktivitet 2019 

- 336 
- 42 
- 20 

- 0 
- 42 
- 20 

Information och rådgivning - Annonsering 
- Informationsmöte 
- Information på hemsida 

- 5 
- 10 
- 20 

- 5 
- 10 
- 20 

Totalt antal timmar  2 265 786 

SKL:s grundmodell för behovsutredning visar att en handläggare på heltid har ca 1 000 timmar för 
kärnverksamheten. 
Nedan listas vilka aktiviteter som planeras för bygg- och miljöenhetens byggfunktion för 2019-2020. 

Aktiviteter under 2019 
Nedan listas vilka aktiviteter som planeras för bygg- och miljöenhetens byggfunktion för 2019. 

• Fortsätta upprätta OVK-register (EDP Vision), med tillhörande rutiner/checklistor för handläggning via 
konsult 

• Upprätta rutiner/checklistor för handläggning av tillsynsärenden för: 
- Lov/anmälningspliktiga åtgärder 

28



15 
 

- Bristande underhåll av byggnader 
- Ovårdad tomt 
- Strandskydd 

Aktiviteter under 2020 
Nedan listas vilka aktiviteter som planeras för bygg- och miljöenhetens byggfunktion för 2020 

• Rutiner för HIN 
• Upprätta lekplatsregister (EDP Vision), med tillhörande rutiner/checklistor för handläggning 
• Upprätta hissregister (EDP Vision) utifrån befintliga hissbesiktningar, med tillhörande 

rutiner/checklistor för handläggning 

Roller och ansvar, tillsyn enligt PBL 

Allmänheten 
- Brukar det byggda och kan anmäla förhållanden som de anser inte stämmer överens med 

lagstiftningen till de myndigheter som har tillsyn (byggnadsnämnderna). 

Byggherrar och fastighetsägare  
- Är tillsynsobjekt 

- Är skyldiga att följa bestämmelser i PBL 

- Ska drabbas av ingripanden och påföljder om de inte följer regler som omfattas av tillsyn. Gäller 
vid uppförande, ändring, anläggning och underhåll av byggnadsverk, tomter, allmänna platser 
m.m.  

- Ska följa bindande föreskrifter och domar, bindande beslut (DP, OB, lov, startbesked (inklusive 
kontrollplan)), kompletterande villkor, slutbesked, tillsynsbeslut 

- Delta vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd 

- Utföra kontroller under byggskedet 

- Göra anmälningar enligt kontrollplan 

- Rätta till avvikelser 

- Bibehålla tekniska egenskaper under byggnadens livslängd 

Byggnadsnämnden  
- Är tillsynsmyndighet 

- Ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i 
den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna 
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt 

- Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt PBL 

- Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om påföljd om 
det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande bestämmelser eller beslut med 
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stöd av sådana. Skyldigheten gäller oavsett om frågan uppkommit genom en anmälan eller på 
annat sätt.  

- Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt 

- Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt brottsbalken vid felaktig eller utebliven tillsyn 

- Ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet 

Länsstyrelserna  
- Ska tillsammans med Boverket ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom råd och stöd i dess 

tillsynsarbete 

- Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning 

- Ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL och föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd om den allmänna 
tillämpningen 

- Prövar överklagande av byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder 

- Har tillsyn över kommunernas beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, samt i vissa 
avseenden lovbeslut och förhandsbesked, och ska upphäva dem om de är felaktiga 

- Ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete 

Boverket  
Tillsynsvägledning  

- Ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna i plan- och byggfrågor 

- Ska tillsammans med länsstyrelserna ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom råd och stöd 
i dess tillsynsarbete 

- Ska ge byggnadsnämnden och länsstyrelsen tillsynsvägledning 

- Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning 

- Ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunens tillsynsarbete, och länsstyrelsens 
och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen ska lämnas till regeringen.  

- Får meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet ska lämna samt hur 
informationen ska lämnas 

- Ska följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av 
PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och redovisa detta till regeringen 
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Maria Forneman 

2019-05-03  1 (2) 

Dnr KS.2019.0453 

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 interpellation - lönepåslag för lågavlönade 
Interpellation - lönepåslag för lågavlönade 

Sammanfattning 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har lämnat in en interpellation om 
lönepåslag för lågavlönade.  

Interpellationen är ställd till kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) med följande 
frågor: 

 Vilka åtgärder kommer den styrande minoriteten att vidta för att minska
skillnader mellan mäns och kvinnors löner för kommunalt anställda?

 Kommer den styrande majoriteten att i budget för 2020 avsätta medel för de
som är särskilt lågavlönade i de kommunala verksamheterna?

Ulrika Jeansson (S) svarar: 

I interpellationen nämner Vänsterpartiet den miljon som avsattes enbart en gång för 
låglönesatsning. Detta var 2016 under Vänsterpartiets tid i majoritet med 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta gjordes i en särskild satsning utanför 
den ordinarie löneprocessen. Däremot fortsatte inte den dåvarande majoriteten att 
använda det tillvägagångsättet i de gemensamma budgeterna för 2017 och 2018, 
något som interpellationens avsändare tycks ha glömt bort. Orsaken till detta var att 
vi fick en hel del kritik för just sättet vi la oss i lönebildningen. Självklart ska 
kommunala politiker vara med och påverka vilka grupper som ska prioriteras inför 
varje års lönerevision. Detta görs numera i det beslut som kommunstyrelsen tar 
angående ”inriktning för löneöversyn”. I år var det ärendet uppe för beslut i 
februari i kommunstyrelsen (KS 2019-§ 63). I det beslutet fanns inget annat förslag 
än det som presenterades från förvaltningen, varpå förslaget fastställdes. 
Vänsterpartiet lade således inget annat förslag, vilket ni kanske borde ha gjort? Vill 
man sedan att beloppet ska vara större för just löneutrymmet görs det också i 
strategiska planen, men då genom att procentsatsen för årets löneutrymme höjs. Via 
dessa båda beslut kan man som politiker påverka vilken inriktning lönerevisionen 
ska ha.  

Jag kan dela er syn på att vissa yrkesområden som är kvinnodominerade inte har 
samma lönestatus som andra yrken som är mansdominerade. Däremot tycker jag att 
den modell för lönebildning som är vedertagen i Sverige, och även i Finspång, den 
svenska modellen, den där parterna (arbetsgivare och fackliga parter) gör upp lön 
via både centrala och lokala förhandlingar är den väg som man ska fortsätta att följa. 
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Maria Forneman 

2019-05-03  2 (2)  

Dnr KS.2019.0453  

  

 

 

Vi som kommun ska såklart inte ha olika lön för samma befattning (beroende på tex 
kön) men som ni skriver är det inte något som vi har, utan det är något som 
kommunen har jobbat med för att komma till rätta med. Däremot när 
löneutrymmet ska fördelas finns det otroligt många olika parametrar att ta hänsyn 
till, och alla kan vara viktiga för oss som verksamhetsansvariga. Har vi någon grupp 
som av någon orsak halkat efter i löneutvecklingen, har vi någon grupp som vi ser 
är otroligt svår att rekrytera/behålla och som idag är en bristkompetens. Alla dessa 
parametrar måste värderas.  
 
Vi ser inte att vi enbart kan lyfta frågan om löneutveckling utifrån er frågeställning 
om att minska löneskillnader mellan män och kvinnor i kommunen, då vi behöver 
titta på vilka krav vi ställer på befattningar (utbildningsnivå, erfarenheter osv). Det 
måste fortsätta vara de parametrarna som styr löneutvecklingen för olika grupper.  
 
Lönekartläggningar genomförs kontinuerligt för att säkerställa jämställda löner. 
Däremot bör vi som kommun försöka rekrytera fler män till vissa 
kvinnodominerade yrken, men också fler kvinnor till mansdominerade yrken.  
 
Nuvarande styre av SCKD ämnar inte göra på något annat sätt än som vi gjort 2019 
med 2020 års löneöversyn. Vi ser däremot att det finns andra viktiga aspekter att ta 
hänsyn till när det gäller jämställdhet där heltid är viktig fråga för oss. Exakt procent 
för löneutrymmet är i skrivande stund inte fastställts då arbete med 2020 års budget 
pågår. Men, SCKD, som är den styrande minoriteten kommer inte avsätta en miljon 
på sidan av i den budgeten, vad som majoriteten kommer göra - eftersom det är det 
som frågan handlar om, det för kommunfullmäktige svara på.   

 

Förslag till beslut 

1. Att anse interpellationen besvarad 
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 Till kommunalrådet Ulrika Jeansson  2019-04-12 

 

Interpellation 

 

LÖNEPÅSLAG FÖR LÅGAVLÖNADE  

Under åren i majoritet, tillsammans med S och Mp, tog Vänsterpartiet ett initiativ att 

avsätta en miljon kr årligen för att skapa extra utrymme för att kunna höja särskilt låga 

löner för kommunalt anställda. 

I gruppen lågavlönade finns huvudsakligen kvinnor inom sektorn vård och omsorg. Den 

låga lönen kombineras många gånger med tunga lyft som sliter på kroppen och som i 

värsta fall framkallar tidig pensionering.  Vi vet att flera av dessa kvinnor, på grund av 

ett slitigt arbetsliv, också får en alltför låg pension att leva på. 

I Finspång är skillnaden mellan mäns och kvinnors lön, generellt sett, stor. Inom 

yrkesgrupperna i kommunen är skillnaderna små, men traditionella kvinnoyrken 

värderas lägre. En skillnad vi, i ett modernt samhälle, inte har anledning att vara stolta 

över och som Vänsterpartiet vill bidra till att minska. 

I det budgetförslag för 2019 som kommunfullmäktige antog fanns inte den extra 

miljonen till lågavlönade med. Vänsterpartiet tycker inte att det hedrar Sverige och 

Finspång att hålla fast vid osakliga och orättvisa löneskillnader som signalerar att 

kvinnor inte har lika värde och rättigheter som män. Det är svårt att känna att man som 

kvinna är lika mycket värd när strukturer i samhället igen och igen står som bevis på 

motsatsen. Förändringen i riktning mot jämställda löner går långsamt - alldeles för 

långsamt. Den behöver påskyndas med olika initiativ där kommunen kan sätta takten i 

förändringen 

 Vilka åtgärder kommer den styrande minoriteten att vidta för att minska  

skillnader mellan mäns och kvinnors löner för kommunalt anställda?  

 Kommer den styrande majoriteten att i budget för 2020 avsätta medel för de som 

är särskilt lågavlönade i de kommunala verksamheterna?  

 

Vänsterpartiets Kf-grupp 

Stefan Carlsson, Ingrid Westlund, Conny Lindgren, Maud Karlsson, Christer Nyberg och 

Leila Marttila 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-04-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 70   Dnr: KS.2019.0453 

 

Interpellation (V) - lönepåslag för lågavlönade 

Sammanfattning 
Ingrid Westlund (V) pekar i sin interpellation på gruppen lågavlönade, som 
huvudsakligen är kvinnor inom sektorn vård och omsorg. I det budgetförslag för 
2019 som kommunfullmäktige antog fanns inte den extra miljonen till lågavlönade 
med och Vänsterpartiet tycker inte att det hedrar Sverige och Finspång att hålla fast 
vid osakliga och orättvisa löneskillnader som signalerar att kvinnor inte har lika 
värde och rättigheter som män. Förändringen i riktning mot jämställda löner 
behöver påskyndas med olika initiativ där kommunen kan sätta takten i 
förändringen. 

Interpellationen är ställd till kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) med följande 
frågor: 

 Vilka åtgärder kommer den styrande minoriteten att vidta för att minska 
skillnader mellan mäns och kvinnors löner för kommunalt anställda? 

 Kommer den styrande majoriteten att i budget för 2020 avsätta medel för de 
som är särskilt lågavlönade i de kommunala verksamheterna? 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte den 

22 maj 2019 

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsens presidium  

Kommunfullmäktiges presidium 

2019-01-30  1 (2) 

Dnr KS.2017.0364 

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

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

Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av den 
förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges presidium fick på 
kommunfullmäktige 2018-03-28 § 54 i uppdrag att i samråd med revisionen gå 
igenom rapporten för att klargöra vilka brister som finns och klargöra roller och 
ansvar samt tydliggöra uppdrag avseende uppföljning. Samt att återkomma med 
förslag på åtgärder under september 2018. 

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidium har träffats och diskuterat 
roller och ansvar samt tydliggörande av uppdrag avseende uppföljning. Presidierna 
har även träffat revisionen.  

I kommunfullmäktige 2018-11-28 § 154 fastslogs styrdokumentet Politisk 
organisation 2019 (KS.2018.1122) som klargjorde rapportens påvisade brister 
avseende uppföljning.  

Presidierna är överens om att beredningar inte har uppföljningsansvar på planer de 
tagit däremot kan kommunfullmäktige ge beredningarna uppdrag att följa upp eller 
revidera planer. Planer antagna av kommunfullmäktige verkställs och uppföljs i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppföljningsgrupper kan också följa upp 
planer inom respektive område. (KS.2018.1122) 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium har tillsammans tagit fram 
ett antal förslag för att vitalisera kommunfullmäktige. 

Ett förslag är att kommunstyrelsens ledamöter med mer fakta och bakgrund i 
ärendena kan ge en bakgrund till respektive ärenden. Detta för att enklare kunna 
väcka debatt och möjliggöra för kommunfullmäktiges ledamöter att ställa frågor. 

Ett annat förslag är att säkerställa att dagordningen är tydlig samt att förvaltningen 
skriver fram tydliga underlag med tydliga sammanfattningar och förslag till beslut.  

De politiska partierna behöver ta större ansvar för att stärka och stödja ledamöter så 
att fler aktivt kan ta del i debatten för att spegla kommunfullmäktiges 
sammansättning.   

35



   
Robin Levander 

2019-01-30  2 (2)  

Dnr KS.2017.0364  

  

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 
 

1. Att anse uppdraget slutfört.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 176   Dnr: KS.2017.0364 

 

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av den 
förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges presidium fick på 
kommunfullmäktige 2018-03-28 § 54 i uppdrag att i samråd med revisionen gå 
igenom rapporten för att klargöra vilka brister som finns och klargöra roller och 
ansvar samt tydliggöra uppdrag avseende uppföljning. Samt att återkomma med 
förslag på åtgärder under september 2018. 

 
I kommunfullmäktige 2018-11-28 § 154 fastslogs styrdokumentet Politisk 
organisation 2019 (KS.2018.1122) som klargjorde rapportens påvisade brister 
avseende uppföljning.  
 
Presidierna är överens om att beredningar inte har uppföljningsansvar på planer de 
tagit, däremot kan kommunfullmäktige ge beredningarna uppdrag att följa upp eller 
revidera planer. Planer antagna av kommunfullmäktige verkställs och uppföljs i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppföljningsgrupper kan också följa upp 
planer inom respektive område. (KS.2018.1122) 
 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium har tillsammans tagit fram 
ett antal förslag för att vitalisera kommunfullmäktige. 
 
Ett förslag är att kommunstyrelsens ledamöter med mer fakta och bakgrund i 
ärendena kan ge en bakgrund till respektive ärenden. Detta för att enklare kunna 
väcka debatt och möjliggöra för kommunfullmäktiges ledamöter att ställa frågor.  
 
Ett annat förslag är att säkerställa att dagordningen är tydlig samt att förvaltningen 
skriver fram tydliga underlag med tydliga sammanfattningar och förslag till beslut.  
 
De politiska partierna behöver ta större ansvar för att stärka och stödja ledamöter så 
att fler aktivt kan ta del i debatten för att spegla kommunfullmäktiges 
sammansättning.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Att anse uppdraget slutfört 
 

- - - - - 
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1. Uppdrag 

Kommunens förtroendevalda revisorer genomförde under år 2013 en granskning av 

den förändrade politiska organisation som infördes 1 januari 2009. Syftet med 

granskningen var att belysa i vilken omfattning som de syften och förväntningar 

som fanns med organisationsförändringen hade uppnåtts, samt belysa områden 

med behov av utvecklingsinsatser. I samband med att granskningsrapporten 

lämnades aviserade revisorerna att en uppföljning senare skulle genomföras. I sin 

revisionsplan har revisorerna beslutat att ge detta uppdrag till PwC. 

Fastställda revisionsfrågor: 

 Vilka åtgärder har vidtagits i förhållande till de bedömningar och 

rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen? 

 Vilka åtgärder har i övrigt genomförts för att uppfylla de målsättningar som 

låg till grund för organisationsförändringen? 

1.1. Genomförande 
Kommunens revisorer har markerat att den uppföljande granskningen ska ha en 

processinriktad ansats, den ska också ha ett framåtriktat fokus genom att belysa 

områden där utvecklingsinsatser behöver genomföras.  

Granskningen baseras på studier och genomgång av olika dokument, protokoll och 

minnesanteckningar samt intervjuer med politiska företrädare och verksam-

hetsföreträdare. Representanter för de förtroendevalda revisorerna har medverkat 

vid intervjuernas genomförande.  

1.2. Revisionskriterier 
 

 Utredning och underlag för beslut om förändrad organisation. 

 Demokratiberedningens lämnade uppföljningsrapporter. 

 Beredningshandboken, fastställd av fullmäktige år 2014. 

 Fullmäktige beredningarnas upprättade minnesanteckningar under år 2016. 

 Politisk organisation, fastställd av fullmäktige november 2014 

 Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsgrupper för uppföljning av 

verkställighet och resultat, fastställd av kommunstyrelsen juni 2015 

 Kommunallagen. 
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2. Bakgrund 

Utgångspunkten för den förändrade politiska organisation som infördes år 2009 

var att: 

 Den demokratiska processen skulle förbättras. 

 Kommunfullmäktiges roll och ansvar skulle utvecklas, bland annat genom 

att strategiska frågor och diskussioner flyttas från tidigare nämndnivå till 

kommunfullmäktige. 

 Den tidigare nämndsorganisationen slopades och kommunstyrelsen blev 

den enda och samlade verksamhetsnämnden. 

Två myndighetsnämnder inrättades: Bygg- och miljönämnden och den Sociala 

myndighetsnämnden. 

Förändringen hade ett tydligt syfte: 

 Den skulle stärka den politiska styrningen i kommunen och de olika 

politiska nivåernas roller och ansvarsområden skulle tydliggöras. Politikens 

roll som strategi- och målformulerare samt utvärderare skulle också för-

tydligas och utvecklas.  

 Förutom att vara den uppdragsformulerande och beslutande församlingen i 

kommunen skulle också fullmäktige vara arenan med tydligt fokus på lång-

siktiga och strategiska frågor.  

 Tre nya fullmäktigeberedningar inrättades, direkt kopplade till fullmäktige, 

och kompletterade den tidigare demokratiberedningen vilken behölls från 

den tidigare organisationen.  

En annan central och bärande tanke med organisationsförändringens var dessutom 

att effektivisera den samlade kommunala organisationen. Detta skulle ske genom 

en: 

 utvecklad demokratiprocess 

 ökad samverkan och helhetssyn i kommunkoncernen  

Flera av de tidigare nämnderna hade under flera år uppvisat stora årliga 

budgetavvikelser. Det fanns därför ett behov av att uppnå en högre grad av 

kostnadseffektivitet och en ekonomi i balans för kommunen som helhet. 

Ledorden för organisationsförändringen och de nya styrsystemen har varit ökad 

effektivitet (ekonomi i balans), demokratiutveckling och medborgardialog.  

Förändringen innebar att en ny politisk ledningsgrupp med representanter för den 

politiska majoriteten tillsattes. Gruppledarna för majoritetspartierna skulle utgöra 

ledningsgrupp med ett fördelat ansvar mellan sig. Gruppens intresseområden skulle 
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överensstämma med de fyra fasta fullmäktigeberedningar som också kom att 

inrättas. 

Kommunfullmäktige fastställde i november 2014 politisk organisation för den 

nuvarande mandatperioden. Beslutet innebär inte några avgörande förändringar 

vad gäller syften och ambitionsnivå i förhållande till det tidigare beslutet från år 

2008. Ett tillägg finns när det gäller de arbetsgrupper som inrättats för uppföljning 

av verkställighet och resultat. Dessa arbetsgrupper ingår i kommunstyrelsens 

organisation.  

2.1. Iakttagelser från granskningen år 2013 och 
idag 

2.1.1. Kommunfullmäktige – den strategiska arenan 

Ett syfte med förändringen var att den långsiktiga diskussionen ska föras i full-

mäktige. Detta innebär att frågor av strategisk betydelse för kommunens framtid i 

ett längre perspektiv där ska sättas i fokus. Fullmäktige ska arbeta både som 

diskussions- och beslutsförsamling. Presidiet har ett särskilt ansvar för att vara 

motor för samordning och den löpande utvecklingen i dessa frågor. 

Granskningen år 2013 pekade på att kommunfullmäktige främst hade kommit att få 

en uppföljande och utvärderande roll sedan organisationsförändringen genom-

fördes.  

Fullmäktiges roll och ansvar för de mera långsiktiga och strategiska frågorna – att 

koppla samman det långsiktiga partiarbetet med det operativa verksamhetsutbudet 

– var både då och fortfarande idag inte särskilt tydligt. Fullmäktige har inte heller 

kommit att utvecklats och bli arenan för detta. Den politiska debatten om den lång-

siktiga och strategiska planeringen som sker i partiorganisationerna har inte heller 

fått tillräckligt utrymme eller samordning i fullmäktiges arbete. 

I såväl de tidigare granskningens intervjuer som de som nu genomförts i den upp-

följande granskningen framför samtliga att dialogen mellan de olika partiernas 

representanter har förbättrats, liksom debattklimatet i fullmäktige. 

I den uppföljande granskningen framkommer idag att fullmäktige fortfarande 

fungerar på ett traditionellt sätt, det vill säga mer som ett beslutsorgan med huvud-

saklig inriktning på budget, verksamhetsutfall i årsredovisning och resultatbedöm-

ningar. En genomgång av fullmäktiges protokoll år 2016 visar att det är i samband 

med behandlingen av denna typ av ärenden som sammanträdestiden är mer ut-

sträckt. I övriga fall är den genomsnittliga tiden för fullmäktiges sammanträden 

cirka två timmar. I förhållande till övriga ärenden på agendan är utrymmet för 

diskussion i strategiska och långsiktiga frågor i praktiken begränsat. 

En stående punkt som har införts på fullmäktiges sammanträdesagenda är in-

formation från kommunfullmäktiges beredningar. Denna punkt, liksom den 

information som då har lämnats, har inte genererat någon fortsatt diskussion – 

med ett undantag: Lärandeberedningen tog under hösten 2016 ett särskilt initiativ 

till en lägesrapport över sitt arbete samt en fortsatt diskussion i fullmäktige. 
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Granskningen visar att de långsiktiga och strategiska frågorna fortfarande inte har 

fått tillräckligt fokus och utrymme i fullmäktige. Detta står i motsatsförhållande till 

organisationsförändringens ursprungliga tanke, men också i förhållande till den 

ambitionsnivå som framgår av underlaget till fullmäktiges beslut år 2014 angående 

den politiska organisationen under innevarande mandatperiod. I dokumentet 

betonas återigen vikten av att fullmäktige ska arbeta både som diskussions- och 

beslutsförsamling. Det är fullmäktiges presidium som ska ha ett stort ansvar för 

samordning och den löpande utvecklingen av fullmäktiges arbetsformer. 

Mot bakgrund av detta kan några reflektioner göras. I grunden handlar det om att 

de olika partiorganisationerna har ett ansvar för att denna typ av frågor också lyfts i 

fullmäktige. En annan är att fullmäktiges presidium behöver inta en mera aktiv roll 

och verka för att det sker en samordning. En annan generell reflektion kan sam-

manfattas som att ett fullmäktige inte är starkare än dess ledamöter. 

I demokratiberedningens minnesanteckningar från januari 2016 lyfts behov av en 

närmare dialog mellan beredningen och fullmäktiges presidium i syfte att utveckla 

fullmäktiges arbetsformer. Frågan kommer även upp vid beredningens samman-

träde i mars. Beredningens ledamöter är då överens om att det är viktigt att samt-

liga partier arbetar med frågan inom sina egna organisationer samt tar ansvar för 

att utbilda sina ledamöter. Beredningens ordförande ska ta med sig frågan i 

kommande träffar med partiernas gruppledare. I den efterföljande dokumentat-

ionen, minnesanteckningar och protokoll från fullmäktiges sammanträden, finns 

svaga avtryck av hur denna fråga har blivit hanterad och vad den har resulterat i.  

Denna granskning visar att det behövs en fortsatt och fördjupad diskussion om hur 

de mål och ambitionsnivåer som ska stärka och vitalisera fullmäktige kan realiseras. 

2.1.2. Demokratiprocessen 

En av förändringens centrala idéer var att utveckla och vitalisera demokrati-

processen i kommunen. Primärt handlade det om att öka enskilda kommunin-

nevånares och gruppers delaktighet och möjligheter att kunna påverka den 

kommunala beslutsprocessen. Men syftet var även att effekten av en mera utvecklad 

demokratiprocess i förlängningen skulle leda till en ökad effektivitet samt 

legitimitet för den kommunala organisationen. 

Både i den tidigare granskningen och i den som nu genomförts pekar i stort sett 

samtliga intervjuer på att målet med en utvecklad demokratiprocess fortfarande 

inte har uppnåtts. Flera menar till och med att det inte har skett någon utveckling. 

Fullmäktiges arbetsformer har inte heller förändrats så att det verkar som ett organ 

för en utvecklad och stärkt demokratiprocess.  

En policy för medborgardialog fastställdes av fullmäktige i början av 2011. Ett 

system för så kallade E-förslag har dessutom införts år 2014. Genom detta system 

ger kommuninnevånarna möjlighet att både lämna egna förslag och att stödja 

förslag inlämnade av andra, vilket är en utveckling och komplettering av det 

tidigare formerna för lämnande av medborgaförslag. Systemet är relativt nytt varför 

det är för tidigt att bedöma dess effekt och bidrag till en ökad demokratiprocess. 

Den uppföljande granskningen visar att det fortfarande råder en osäkerhet när det 
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gäller ett mera utvecklat medborgarinflytande. Denna granskning visar att 

genomslag och tillämpning av den tidigare fastställda policyn för medborgardialog 

är svagt.  

Nuvarande situation överensstämmer i stort med den som förelåg vid gransknings-

tillfället år 2013. Demokratiprocessen i kommunen är fortfarande ett utveck-

lingsområde. 

 

2.1.3. Beredningarna 

2.1.3.1. Former 

Enligt beslutsunderlaget från år 2008 ska varje beredning bestå av 9 ledamöter. 

Platserna i beredningen skulle då fördelas proportionerligt utifrån mandatför-

delningen i fullmäktige. Partier som inte tar plats av egen kraft skulle tilldelas 

insynsplats. Ordförande och vice ordförande i en beredning tillsätts av majoriteten 

Bägge ska vara ledamöter av fullmäktige. Enligt beslutet ska oppositionen utse en 

representant.  

Av fullmäktiges beslut avseende politisk organisation år 2014 framgår att 

sammansättningen har förändrats. Beredningarna ska bestå av en ledamot från 

varje parti med undantag från det största partiet som har två ledamöter i 

beredningen. Ordförande tillsätts av majoriteten och vice ordförande av 

minoriteten. Ordförande ska vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. 

Fortfarande gäller att en ledamot i en beredning kan/eller får inte samtidigt sitta i 

kommunstyrelsen.  

Enligt det ursprungliga organisationsförslaget inrättades fyra nya beredningar 

utöver den tidigare demokratiberedningen: 

 Beredningen för barn och ungdom 

 Beredningen för arbete och lärande 

 Beredningen för samhällsplanering 

 Beredningen för social omsorg 

Över tid har det skett vissa förändringar vad gäller beredningarnas politik- och 

uppdragsområden: 

 Demokratiberedningen  

Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla kommunfullmäktiges 

arbetsformer, kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald 

samt att bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska 

organisationen. Kommunfullmäktiges ordförande ska enligt beslutet från år 

2014 också vara ordförande i demokratiberedningen. 

 

Utöver detta har fullmäktige gett beredningen ett antal särskilda uppdrag: 
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o Utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald  

o Mångfald ska inte bara gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal 

verksamhet  

o Målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och 

möjligheter  

o Komma med förslag på hur principerna för mångfaldsarbetet ska 

uttryckas 

 Lärandeberedningen, tidigare benämnd beredningen för arbete och 

lärande 

Lärandeberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för 

det område beredningen ansvarar för: ett livslångt lärande för medborgaren. 

 

Ett särskilt nu pågående uppdrag för beredningen är att utveckla en strategi 

för framtidens förskola, grundskola och fritidshem utifrån ett evidens-

baserat perspektiv. 

 

Beredningen har arbetat fram rekommendationer för framtidens förskola 

samt program för framtidens grundskola. 

 

Tidigare har beredningen, då den benämndes ”beredningen för arbete och 

lärande”, arbetat fram den arbetsmarknadsstrategi som fullmäktige fast-

ställde för åren 2011-2015.  

 Miljö- och samhällsberedningen – tidigare bredningen för 

samhällsplanering 

Har som aktuellt uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det 

område beredningen ansvarar för ”en hållbar samhällsutveckling”.  

 

Fullmäktige har gett beredningen särskilda uppdrag i att ta fram förslag till 

kost- och måltidspolicy samt förslag till VA-plan. 

 Omsorgsberedningen – tidigare beredningen för social omsorg  

Har idag i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område 

beredningen ansvarar för: den sociala omsorgen i kommunen. 

 

Ett pågående uppdrag för beredningen är att titta på teknik och dess 

möjligheter inom omsorgen, både avseende äldre och LSS-omsorg. 

 

Beredningen har i ett tidigare sammanställt en rapport där översynen och 

förslag på förbättringsområden presenteras. Fullmäktige ställde sig i augusti 

2014 bakom rapporten. 

 

Beredningen har även tagit fram en politisk handlingsplan för den 

kommunala psykiatrin för följande utvecklingsområden: boende, 

neuropsykiatri, daglig verksamhet/sysselsättning, anhörigstöd och 
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kompetensutvecklingsbehov inom den kommunala psykiatrin. Fullmäktige 

fastställde år 2012 handlingsplanen. 

Kulturberedningen är den enda tillfälliga beredning som har varit tillsatt sedan 

organisationsförändringen genomfördes. 

En ledamot kan sitta i flera beredningar. Alla beredningar har ansvar för att följa 

kommunfullmäktiges fastslagna vision, strategier och strategiska områden. Dessa 

ska vara vägledande i beredningarnas arbete och genomsyra deras olika aktiviteter, 

analyser och utredningar. 

 

2.1.3.2. Beredningarnas uppgift 

Beslutet år 2008 

Av det ursprungliga förslaget från år 2008 framgår att beredningarnas 

arbetsuppgifter och generella uppdrag handlar om att: 

 Ansvara för att strategiska mål tas fram inom de områden som beredningen 

ansvarar för. När målen senare är fastställda av fullmäktige ges dessa som 

uppdrag till kommunstyrelsen för verkställighet. 

 Ta fram de övergripande styrkorten, vilka sedan av kommunstyrelsen ska 

brytas ner i de årliga verksamhetsplanerna. 

 Ansvara för att planer tas fram inom berörda verksamheter. Beredningarna 

är ägare av dessa planer och följer upp hur planerna hanteras i verksam-

heten och utvärderar planerna. 

 Ansvarar för att inhämta information, kunskap om lagar, lagförslag, 

statistik, omvärldskunskap, trender, forskning etcetera 

 Följa verksamhetsnivåns arbete och genomföra utvärderingar. 

 Initierar och utvecklar kontakterna med medborgarna, genom till exempel 

debatter, enkäter, besök, öppna möten etcetera. 

 Håller kontakt med verksamhetsnivån genom till exempel verksamhets-

besök, enkäter och öppna möten. 

 De planer och program som ägs av beredningarna följs upp och utvecklas 

efter den utvärderingsplan som tilldelats varje plan/program. Beredningen 

ansvarar för att alla planer och program har en utvärderingsplan. 

 Beredningarna ska vidare ge budgetberedningen underlag i form av 

utvärderingar och analyser. 

Beslutet år 2014 

I underlaget till fullmäktiges beslut avseende politiska organisation i november 

2014 återupprepas beredningarnas roll, att ge bättre förutsättningar för ett mera 

självständigt, strategiskt och öppet fullmäktige.  

46



 

Mars 2017 
Finspångs kommun 8 av 16 
PwC 

Beredningarna ska på uppdrag av fullmäktige ta sig an frågor av strategisk karaktär 

med ett längre tidsperspektiv. Den av fullmäktige fastslagna visionen för kom-

munen, liksom antagna strategier och strategiska områden, ska både vara väg-

ledande och genomsyra beredningarnas arbete. Beredningarnas uppdrag är att följa 

upp de strategiska målen inom de områden som beredningen ansvara för. De 

närmare arbetsformerna som i övrigt ska gälla för beredningarna framgår av den 

handbok som fastställdes av fullmäktige i augusti 2014. 

Beredningshandboken 

Beredningshandboken tydliggör beredningarnas syfte och roll för den generella 

utvecklingen av fullmäktigesarbetsformer, fokus på strategifrågor samt ut-

vecklingen av medborgardialog.  

Av beredningshandboken framgår att beredningarnas grunduppdrag är att bidra till 

att strategiska mål och fleråriga strategier arbetas fram inom beredningarnas olika 

ansvarsområden. Ett stående uppdrag för beredningarna är att bereda, granska och 

följa upp verksamheten. Beredningarna ska gå igenom den strategiska planen och 

följa upp resultat utifrån varje berednings särskilda ansvarsområde. 

Fullmäktige ska precisera uppdragen till bredningarna i en uppdragsplan som 

kontinuerligt ska hållas uppdaterad. 

Beredningarna ska i slutet av varje år göra en genomgång av strategisk plan. 

Genomgången syftar till att inom respektive beredningsansvarsområde identifiera 

områden som utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv behöver ses över och 

ändras. 

Det är fullmäktige som genom sitt presidium fastställer och preciserar 

beredningarnas uppdrag. Fullmäktiges presidium ska genom kontinuerliga möten 

och i dialog samråda med beredningarna i så kallade beredningsträffar. Detta 

illustreras i handboken enligt nedan: 
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I den tidigare granskningen påvisades en viss osäkerhet när det gällde stöd till 

beredningarna från tjänstemannaorganisationen. I beredningshandboken finns en 

mera utvecklad beskrivning av hur detta stöd ska utses och är tänkt att fungerar. 

Beredningshandboken. Liksom det ursprungliga förslaget från år 2008, anger att 

varje bredning ska ha ett tjänstemannastöd av en så kallad koordinator. I flertalet 

fall är detta en utvecklingsstrateg från sektorsorganisationen. Denne ska bistå 

beredningen i deras uppgift att formulera och förverkliga idéer. Övrig tjänste-

mannaorganisation fungerar som sakkunniga och deltar efter behov. Beredningarna 

fungerar som beställare gentemot utsedd koordinator 

 

2.1.4. Den operativa och verkställande delen av organisationen 

Den verkställande delen av den kommunala organisationen, både den politiska och 

tjänstemannaorganisationen, har fortsatt att utvecklas och stärkas. Framför allt 

funktionellt, vilket ligger i linje med förändringens ursprungliga syften.  

Det har genomförts nödvändiga organisatoriska förändringar inom sektors-

organisationen. Idag är Individ- och familjeomsorgen olika verksamhetsdelar 

samlade inom sektor Social omsorg, under en och samma ledning. 

Inom den verkställande delen av den politiska organisationen, kommunstyrelsen, 

har det också skett justeringar. Idag finns en tydligare koppling mellan kommun-

styrelsen och den sociala myndighetsnämnden, till skillnad mot vad som var 

förhållandet i den tidigare granskningen. Socialrådet, som ingår som ledamot i 

kommunstyrelsen, är idag också ordförande i den sociala myndighetsnämnden. 

Denna förändring infördes inför innevarande mandatperiod och har skapat en 

tydligare koppling mellan den myndighetsutövande delen av de politiska 

organisationen i förhållande till den insatsutförande och kostnadsansvariga och/-

eller utförande delen. De synpunkter som framfördes i den tidigare granskningen 

har blivit beaktade. 

Kommunstyrelsen har fortsatt att utveckla sina arbetsformer, sin styrning, upp-

följning och kontroll av verksamheten. För den innevarande mandatperioden har 

tre särskilda uppföljningsgrupper, arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet 

och resultat, tillsatts av kommunstyrelsen. Arbetsgrupperna är direkt kopplade till 

kommunstyrelsen och är fördelade på politikområdena: social omsorg, utbildning 

och arbetsmarknad samt miljö- och samhällsbyggnad. I varje grupp finns fem 

utsedda ledamöter, ordinarie ledamöter eller ersättare i styrelsen. Respektive grupp 

leds av ansvarigt kommunråd för det aktuella politikområde som uppföljnings-

gruppen ska verka inom. Syfte med dessa arbetsgrupper ”är att förstärka styrelsens 

roll i styrningen genom att följa upp verkställighet och resultat av strategisk plan, 

kommunfullmäktigebeslut samt kommunstyrelsebeslut”. Ett annat syfte är att de 

förtroendevalda, och kommunstyrelsen som helhet, genom dessa gruppers arbete 

ska få bättre möjlighet till fackpolitiska kunskaper. 

En särskild arbetsordning för dessa arbetsgrupper fastställdes enhälligt av 

kommunstyrelsen 2015-06-15. Utöver vad som framgår ovan anges i arbets-

ordningen att arbetsgruppernas uppgift är: 
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 Uppföljning av verksamheten utifrån års- och delårsrapporter, fastställda 

åtaganden och kommunstyrelsebeslut 

 Uppföljning via särskilda uppdrag från kommunstyrelsen 

 Till skillnad från kommunfullmäktiges beredningar är uppföljnings-

gruppernas fokus på kommunens pågående verksamheter 

 Uppföljningsgrupperna har inte mandat att generera uppdrag för beslut 

eller verkställighet. 

Uppföljningsgruppen bestämmer dag och tid för sina sammanträden vilka ska följa 

kommunstyrelsens och ekonomiberedningens årshjul som är kopplat till Strategiska 

planen. Respektive uppföljningsgrupps ordförande ansvarar för kallelse och ärende-

lista till uppföljningsgruppernas sammanträden. Uppföljningsgrupperna ska vidare 

rapportera sitt arbete till kommunstyrelsens sammanträden. 

Granskningen visar att uppföljningsgrupperna kommit olika långt i sitt sätt att 

arbeta och i sina uppföljningar. I intervjuerna framkommer en bild av att det 

fortfarande råder en sökande process. Utöver det som framgår av den fastställda 

arbetsordningen finns inte av kommunstyrelsen några tydligt formulerade 

anvisningar och uppdrag för respektive uppföljningsgrupp. Inte heller finns någon 

fastställd struktur för återkoppling och redovisning av uppföljningsgruppernas 

genomförda uppföljningar. Lite tillspetsat kan bilden idag av uppföljningsgrup-

pernas roll och arbetssätt liknas med den som rådde år 2013 för fullmäktige-

beredningarna.  

På vilket sätt som de utsedda uppföljningsgrupperna hittills bidragit till ökade fack-

politiska kunskaper är oklart, i alla fall sett ur ett helhetsperspektiv för kommun-

styrelsen. Det är i detta sammanhang också viktigt att understryka att uppföljnings-

grupperna, är en del av kommunstyrelsen och därmed omfattas av allmänhetens 

möjlighet till insyn. Ser man dessutom till kommunallagens bestämmelser ingår 

uppföljningsgrupperna som ett verktyg i kommunstyrelsens utövande av sin 

uppsiktsplikt, sitt uppföljnings- och samordningsansvar. Med andra ord omfattas 

även uppföljningsgrupperna av revisorernas granskning och årliga ansvars-

prövning.  

Kommunstyrelsens styrning till uppföljningsgrupperna kan sammantaget hittills 

beskrivas som otydlig. Några särskilda uppdrag eller direktiv för fördjupad upp-

följning har inte formulerats. Motsvarande förhållande gäller formerna för upp-

följningsgruppernas återkoppling till styrelsen av sina uppdrag samt genomförda 

uppföljningar (bedömning av uppnådda effekter och nytta). Inte heller sker detta 

idag på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt. Det finns därför en oklarhet på 

vilket sätt och i vilken omfattning som uppföljningsgrupperna som organ har stärkt 

kommunstyrelsens möjligheter till utövande av sin uppsikt och samordnings-

funktion. 

Uppföljningsgrupperna behöver därför bli föremål för utvecklingsåtgärder. De är ur 

kommunalrättslig synpunkt att jämställa med kommunstyrelseberedningar vilket 

innebär att roller och ansvarsfördelning behöver tydliggöras.  
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Dessa tydliggörande behöver också göras i förhållande till den övergripande och 

strategiska nivån och fullmäktigeberedningarnas uppgift. Här handlar det om att 

tydliggöra gränssnitten mellan dessa olika nivåer, den uppföljning och utvärdering 

som åligger fullmäktigeberedningarna respektive uppföljningsgrupperna samt var 

och på vilket sätt resultat av respektive organs uppföljningar gemensamt ska kunna 

värderas.  

Som framgår i avsnittet ovan gällande beredningarna har beskrivningarna av deras 

uppdrag och uppgift gällande uppföljning och utvärdering kommit att få en annan 

gestaltning. Det ursprungliga förslagets beskrivningar vad gäller exempelvis 

beredningarnas ägande av beslutade planer och uppföljning av dessa och uppdraget 

att ”följa verksamhetens arbete och genomföra utvärderingar” är i beslutsunder-

laget och beredningshandboken från år 2014 mera nedtonade. Det har också skett 

en minskning av antalet fasta beredningar från och med innevarande mandat-

period. Idag finns fyra beredningar, inklusive demokratiberedningen. De tre övriga 

beredningarnas politikområden överensstämmer helt och fullt med de verksam-

hetsområden som kommunstyrelsens uppföljningsgrupper har att verka inom, det 

som gäller att genomföra uppföljning av verkställighet och resultat av de mål och 

uppdrag som framgår av strategisk plan. Det finns här anledning av att tydliggöra 

fullmäktigeberedningarnas roll och på vilket sätt som beredningarna ska verka i 

kommunens uppföljnings- och utvärderingssystem.  

Även gränssnitten i förhållande till tjänstemannaorganisationen behöver uppmärk-

sammas, till exempel i de fall det handlar om hanteringen av frågor som är 

kopplade till huvudmannaskap och som rör skolområdet respektive socialtjänsten. 

Inom tjänstemannaorganisationen finns idag en osäkerhet vem inom den politiska 

organisationen som är part när det gäller huvudmannaskapet inom skolans område. 

Men det behöver också tydliggöras på vilket sätt som uppföljningsgruppernas 

uppföljning och resultatvärdering ska komplettera den ordinarie verksamhets-

uppföljningen i kommunen, den som följer det fastställda årshjulet. 

 

2.1.5. Koncernstyrning 

I det ursprungliga förslaget till förändrad organisation fanns, med direkt koppling 

till målsättningen att uppnå ökad kostnadseffektivitet, en ambition att utveckla och 

stärka både samordningen och helhetssynen inom kommunkoncernen.   

Beskrivningarna ovan över vidtagna och framåtriktade utvecklingsåtgärder be-

skriver vad som har skett inom kommunen. Motsvarande åtgärder har inte kommit 

till stånd, med bäring på ökad helhetssyn och resursutnyttjande i ett koncernöver-

gripande perspektiv. Som exempel på detta kan frågan vad gäller boende och 

bostadspolitik lyftas. Vem och/eller var inom den politiska organisationen finns 

ansvaret för att driva bostadspolitiken. Kommunen har de senaste åren haft en 

positiv befolkningsutveckling, vilket också ligger i linje med de övergripande 

politiskt fastställda strategierna. Det råder idag en allt ökande brist på lediga 

bostäder. Men frågan handlar inte enbart om tillgång till boenden, i vilken form 

eller var dessa ska finnas. Kopplat till befolkningsökningen finns också ett ökat 

behov av såväl för- och grundskola samt boendeformer för äldre och personer med 
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funktionsnedsättning. Det kräver också andra åtgärder när det gäller utbyggd 

infrastruktur. Ytterst också resurser för samt en helhetssyn och samordning mellan 

den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform som i bolagsform. En särskild grupp 

har tillsatts för att bland annat se över ägardirektiven till bolagen 

Den uppföljande granskningen visar att det kvarstår behov av att utveckla och 

stärka styrningen och helhetssynen i kommunkoncernen. 
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3. Bedömning  

Fastställda revisionsfrågor som denna granskning ska besvara: 

Vilka åtgärder har vidtagits i förhållande till de bedömningar och 

rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen? 

Vilka åtgärder har i övrigt genomförts för att uppfylla de målsättningar som 

låg till grund för organisationsförändringen? 

Granskning visar att flera åtgärder har genomförts för att uppfylla de mål och syften 

som är fastställda för organisationsförändringen.  

I huvudsak är det påtagligast inom den verkställande delen av den politiska 

organisationen samt inom tjänstemannaorganisationen De förändringar som har 

gjorts har skapat en ökad tydlighet och funktionalitet, vilket ligger i linje med de 

mål och syften som skulle uppnås genom förändringen.  

 Den svaga koppling och samband som tidigare förelåg mellan kommun-

styrelsen och den sociala myndighetsnämnden är uppmärksammad och 

hanterad. 

 Inom sektorsorganisationen är idag programområdet individ- och familje-

omsorg och dess verksamhetsdelar samlade under en ledning. Denna åtgärd 

har två syften: att skapa förutsättningar för ökad funktionalitet samt ökad 

kostnadseffektivitet. Flera av programområdets verksamhetsområden har 

under lång tid uppvisats stora avvikelser i kostnadsutfall i förhållande till 

fastställd budget. Utöver detta ligger kommunens kostnadsnivå relativt 

andra kommuner på en högre nivå. 

 Det verkställande systemet – kommunstyrelsen – och dess arbetsformer har 

fortsatt att utvecklats. Ett antal arbetsgrupper, uppföljningsgrupper för 

uppföljning av uppnådda effekter och resultat, har inrättats. Utöver syftet att 

stärka kommunstyrelsens resultatuppföljning ska uppföljningsgrupperna 

bidra till en ökad kunskap inom gruppernas respektive politikområden. 

När det däremot gäller fullmäktige, arenan för de strategiska och långsiktiga 

frågorna, framträder en bild som sammanfattat visar att det inte skett några på-

tagliga förändringar eller framåtriktade förflyttningar. Situationen idag överens-

stämmer i stort med hur det såg ut då den tidigare granskningen genomfördes. En 

handbok för fullmäktiges beredningar har tagits fram. Syftet med handboken är att 

denna ska fungera som ett ramverk och stödjande dokument för beredningarna. 

Denna uppföljande granskning visar att beredningshandbokens syften inte har fått 

tillräckligt genomslag och effekt.  

Beskrivningarna av beredningarnas ursprungliga uppgift, exempelvis av att vara 

”ägare” av de planer arbetas fram och för uppföljning av hur planerna hanteras 
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inom verksamheten, samt att följa verksamhetsnivåns arbete och genomföra ut-

värderingar, har både i beredningshandboken och i beslutet om politisk 

organisation år 2014 kommit att tonas ner. Idag är beredningarnas uppgift i dessa 

delar mera generellt beskrivet i termer av ”att bereda, granska och följa upp 

resultaten i verksamheten”. Detta behöver uppmärksammas och tydliggöras kopplat 

till förändringens ursprungliga syfte: att utveckla och vitalisera fullmäktige. Men 

beredningarnas uppgift och roll behöver också klargöras i förhållande till 

kommunstyrelsens uppföljningsgrupper. Här handlar det om gränssnittet mellan 

dessa parter och tjänstemannaorganisationen behöver tydliggöra roll och 

ansvarsfördelningen när det gäller uppföljnings och utvärdering. 

Mellan beredningarna finns även idag stora variationer när det gäller deras sätt att 

arbeta och intresset av att delta i en beredning. Fortfarande idag finns vissa 

vakanser. Skillnader i aktivitetsnivå hänger samman med hur en berednings 

uppdrag är formulerat.  

Behovet av att vitalisera fullmäktige kvarstår. Flera av de intervjuade menar att det 

finns pågående diskussioner, framför allt inom demokratiberedningen, om hur 

denna vitalisering ska komma till stånd. Det är positivt att förhållandet är 

identifierat, men det behöver göras utvecklingsinsatser för att i frågan kunna gå 

från ord till handling. Det saknas idag spårbarhet och konkreta avtryck som 

beskriver på vilket sätt som dessa frågor drivs av vem och vilka forum, respektive 

vad som blir utfall av dessa diskussioner.  

Motsvarande förhållande gäller demokratiarbetet och utvecklingen av demokrati-

processen. Det handlar sammantaget om att fullmäktige behöver inta en tydligare 

roll och ansvar för dessa frågor. Det behövs en fördjupad och framåtsyftande 

diskussion kring demokratibegreppet, på vilket sätt och vad det är som ska 

materialiseras genom en utvecklad och förstärkt demokratiprocess. 

I grunden handlar det om att kopplingen mellan kommuninvånarna, väljarna, 

partiorganisationerna och fullmäktige behöver göras tydlig. Det behöver etableras 

en struktur som gör att invånarna i kommunen, utöver vid allmänna valen, kan 

påverka. Det finns idag en generell och riksövergripande problematik och ut-

maning. Det är färre som har intresse av att medverka och engagera sig i dessa 

sammanhang. Det finns vidare idag en skarp skiljelinje mellan de som i kom-

munerna är demokratiskt aktiva respektive de som är passiva. Den sistnämnda 

gruppen tenderar att öka. Samtidigt finns stora behov av att stärka den represen-

tativa demokratin. Demokratiutredningen från år 2014 pekar bland annat på en 

utmaning som handlar om att finna vägar och forum för samtliga invånare att 

förmedla sina åsikter och intressen till beslutsfattare. Samtidigt står kommunen 

framåtriktat inför utmaningen att hantera en rad komplexa frågor där också svåra 

beslut med stor sannolikhet kommer att behövas. Bland annat mot bakgrund av 

dels den rådande demografi- och behovsutvecklingen, dels de resurser som kommer 

att finnas tillgängliga och hur de ska fördelas. Att involvera invånarna i hanteringen 

av dessa frågor i en demokratisk process är inte enbart en utmaning. Det är också 

en central uppgift som den förändrade politiska organisationen var tänkt att 

hantera.  
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I fastställd strategisk plan åren 2016-2018 samt budget år 2016 betonas att 

demokratifrågorna i kommunen ska utvecklas. ”Viktiga värdeord i det arbetet är 

förbättrad tillgänglighet och integration med fokus på jämställdhet, inkludering och 

påverkan. Integration berör hela samhället, alla sektorer i samhället och alla 

människor oavsett bakgrund. Det är viktigt att aktivt involvera människor i möte 

med varandra och därmed definiera och undanröja strukturella hinder. Integration 

av nyanlända och övriga inflyttade är därför en självklar inriktning på kommunens 

arbete”. 

Det är avslutningsvis på sin plats att upprepa det som framfördes i gransknings-

rapporten år 2013, att denna typ av förändring både generellt och på den lokala 

nivån är omfattande och omvälvande ur flera aspekter. Det innebär att implemen-

teringen av förändringen tar tid för att de syften och målsättningar som låg till 

grund för förändringen ska uppnås fullt ut. Att det sedan över tid också sker andra 

förändringar i kommunen och dess omvärld innebär att denna typ av förändrings-

process hela tiden behöver följas upp och justeringar göras.  
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Kommunstyrelsen 

Nya Riktlinjer för upphandling och inköp 

Sammanfattning 
Styrdokument för upphandling och inköp består dels av en policy som anger ton 
och riktning, och dels av riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas 
i praktiken. Kommunfullmäktige fattade 2019-04-26 § xx beslut om Policy för 
upphandling och inköp. Utifrån den beslutade policyn ska nu kommunstyrelsen 
besluta om riktlinjer för upphandling och inköp. 

Tidigare fastställt styrdokument för upphandling som benämndes Riktlinjer för 
upphandling beslutades av kommunfullmäktige 2006-06-21 § 143 och ska upphävas. 

Förslag till beslut 

1. Att fastställa riktlinjer för upphandling och inköp, KS.2018.0635-2, från och
med 2019-06-01 under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver
tidigare beslutade riktlinjer 2006-06-21 § 143

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att upphäva tidigare beslut om Riktlinjer för upphandling och inköp 2006-
06-21 § 143
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 166   Dnr: KS.2018.0635 

 

Nya Riktlinjer för upphandling och inköp 

Sammanfattning 

Styrdokument för upphandling och inköp består dels av en policy som anger ton 
och riktning, och dels av riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas 
i praktiken. Kommunfullmäktige fattade 2019-04-24 § 57 beslut om Policy för 
upphandling och inköp. Utifrån den beslutade policyn ska nu kommunstyrelsen 
besluta om riktlinjer för upphandling och inköp. 
Tidigare fastställt styrdokument för upphandling som benämndes Riktlinjer för 
upphandling beslutades av kommunfullmäktige 2006-06-21 § 143 och ska upphävas. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa riktlinjer för upphandling och inköp, KS.2018.0635-2, från och 
med 2019-06-01 under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver 
tidigare beslutade riktlinjer 2006-06-21 § 143 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att upphäva tidigare beslut om Riktlinjer för upphandling och inköp 2006-
06-21 § 143 

- - - - - 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-04-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 57   Dnr: KS.2018.0635 

 

Policy och riktlinjer för upphandling inom Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Upphandling är inte ett isolerat område utan påverkar och påverkas av många 
områden i den offentliga verksamheten. Att använda upphandling för att 
åstadkomma förändringar i samhället utanför de rent ekonomiska och affärsmässiga 
områdena har blivit ett allt vanligare verktyg i offentlig verksamhet. 

Regeringen gav 2016 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell 
upphandlingsstrategi. Denna presenterades hösten 2017 som ett led i arbetet med 
att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den nationella upphandlingsstrategin 
innehåller tips och råd om hur upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta 
för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp.  

En grupp tjänstemän på Finspångs kommuns ekonomi- och styrningsavdelning, HR 
avdelning, kommunikationsavdelning och utvecklings- och näringslivsavdelning har 
tillsammans och med inspiration från den nationella upphandlingsstrategin arbetat 
fram de framlagda förslagen till upphandlingspolicy och riktlinjer. Det är ett 
ambitiöst förslag för en kommun med ambitioner om att ha aktuella styrdokument 
med inriktning på upphandling. 

Den nationella strategin är uppdelad i sju inriktningsmål, dessa mål tar Finspångs 
kommun fasta på och låter utgöra en naturlig uppdelning och genomsyrar 
kommunens policy och riktlinjer för upphandling.     

Styrdokument för inköp och upphandling kommer vara dels en policy, som beslutas 
av Kommunfullmäktige, som anger ton och riktning samt 
riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas i praktiken. 

Remiss – inhämtande av åsikter 
De båda framlagda dokumenten sändes ut på remiss till kommunens tre bolag   
2018-06-27. Svar inkom senare från alla tre: Finet har inget att anföra mot innehållet 
i de aktuella dokumenten. Vallonbygden har inte heller något att anföra mot de 
aktuella dokumenten. Finspångs tekniska verk hade några synpunkter se bilaga 
Remissvar Inköpspolicy FTV.  

Dessa invändningar sammanfattas nedan: 

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

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

 

Protokoll 36 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-04-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomi och styrningsavdelningen finner inga av de synpunkter FTV anför kan 
eller bör stå i vägen för att riktlinjerna och policyn ska omfatta även Finspångs 
tekniska verk. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att fastställa Upphandlings- och inköpspolicy för Finspångs kommun 

 

- - - - - 
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Anette Asklöf 

2019-03-29  1 (1) 

Dnr KS.2019.0391 

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 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för 
kommunkoncernens bolag 

Sammanfattning 
Bolagens årsredovisningar tillsammans med revisionsberättelse för 2018 överlämnas 
efter bolagsstämman till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

1. Att lägga bolagens årsredovisningar jämte revisionsberättelser till

handlingarna
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB avger härmed följande 
årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2
Koncernen
     Resultaträkning 6
     Balansräkning 7
     Rapport över förändringar i eget kapital 9
     Kassaflödesanalys 10
Moderföretaget
     Resultaträkning 11
     Balansräkning 12
     Rapport över förändringar i eget kapital 14
     Kassaflödesanalys 15
Tilläggsupplysningar
     Redovisningsprinciper m.m. 16
     Noter 19

Styrelsens säte: Finspång 
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Förvaltningsberättelse

Koncernen Finspång Förvaltnings- och Industrihus AB 2018-12-31
Respektive bolags balans och resultat före elimineringsåtgärder. Belopp i mkr.

I koncernen ingende enheter Ägd andel Omsättning Tillgångar Skulder Eget kapital Resultat

Vallonbygden AB 100 186 635 506 129 9
Finspångs Tekniska verk AB 100 206 487 435 52 3
Finspångs Stadsnät Finet AB 100 22 75 64 11 0
Summa dotterbolag 414 1197 1005 192 12
Finspångs Förvaltn. Och Industrihus AB 3 84 44 41 0
Totalt för koncernen 417 1281 1049 233 12

Information om verksamheten
Bolaget har en samordnande roll inom den kommunala bolagssfären, vilket innebär ett ansvar för att bolagens verksamheter skall 
utövas så att bästa koncernnytta uppnås i samarbetet mellan den kommunala nämdsorganisationen och bolagssfären. Bolagets aktier 
ägs i sin helhet av Finspångs kommun.

Utöver den samordnande rollen mellan kommunen och de kommunala bolagen skall bolaget främja utvecklingen av industri, handel 
och hantverk inom Finspångs kommun samt i allt övrigt verka för en gynnsam näringslivsutveckling i kommunen. För att fullgöra sitt
uppdrag skall bolaget bygga, förvalta, äga och avyttra fastigheter samt äga och förvalta aktier och värdepapper.

Styrelsen 
Ordinarie Suppleanter Lekmannarevisorer
Ulrika Jeansson Åsa Johansson Denny Lawrot
Stefan Carlsson Britt-Marie Hamnevik Söderberg Lars Gustafsson
Berit Martinsson Britt-Marie Jahrl Anders Lindgren
Örjan Andersson Bengt Eriksson Mikael Sjöberg
Ann-Britt Johansson Johan Jardstål
Jonas Andersson Riita Leiviskä Widlund Verkställande direktör
Monica Brodén Hans-Erik Svensson Anders Axelsson

Aktieinnehav

Bolagets aktieinnehav framgår som följer:
Vallonbygden AB  1 400 aktier
Finspångs Tekniska Verk AB  25 000 aktier
Finspångs Stadsnät Finet AB  3 000 aktier
Curt Nicolin Gymnasiet AB  400 aktier
CNG Holding AB  500 aktier

Vallonbygden AB
100 %

Finspångs
Tekniska verk AB

100 %

Finspångs
Stadsnät Finet AB

100 %

CNG Holding AB
49 %

Finspångs Förvaltnings- och
Industrihus AB
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Fastighetsinnehav

Bolaget äger följande fastigheter:

Hårstorp 6:2, 6:9, Ekedalsvägen 5, Arbetsmarknadsenheten Hårstorp 1:37, Skäggebyvägen 35, Industrihotell
Rejmyre 1:417, "Gästgiveriet" Hårstorp 1:51, Skäggebyvägen 37, Industrihotell
Rejmyre 1:419, "Hantverkshuset"
Rejmyre 1:416, Bensinmack/ Kiosk

Hyresgäster inom fastigheterna

Hårstorp 1:37 Atlas Industrial Print AB
Städföretaget Kerstin Gustafsson AB

Hårstorp 1:51 Bilfinger AB

Hårstorp 6:2, 6:9 Finspångs kommun, AME

Rejmyre 1:417 CGL Event & Utbildning AB Finspångs kommun, Turistbyrå
Finspångs kommun, Räddningstjänst

Rejmyre 1:419 Rejmyre Antik och Heminredning Föreningen G:a Rejmyre
Rejmyre Klädbod Finspångs kommun, Biblioteket
Maasing Hantverk och Smide Glassbruket AB
Hemboden i Rejmyre Smyckeskedjan
Mari Juslin Merja Stjärnborg

Händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
FFIA:s uppdrag som moderbolag är att styra, leda och samordna den kommunala koncernen med fokus på ett 
effektivt resursutnyttjande. FFIA ska också bistå kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt av bolagskoncernen. Vid 
sidan av detta äger bolaget fastigheter för småindustri, handel och hantverk. I samband med att budget 2018 
fastställdes beslutade styrelsen om nedanstående prioriterade uppdrag:

Fokusera på att hitta en hållbar lösning för Rejmyre Gestgifveri
Krögaren har sagt upp kontraktet som upphör den 31 januari 2019. I dagsläget finns ingen aktör som driver 
verksamheten, men diskussioner pågår med intressenter. Huruvida det går att finna en lösning beror mycket på 
om glasbrukets verksamhet fortsätter efter konkursen i december. I skrivande stund är detta inte klarlagt. 

Lösa de ekonomiska relationerna med Reijmyre Glasbruk
Alla ekonomiska relationer mellan bolaget och glasbruket är reglerade i särskild överenskommelse. Respektive 
fastighet har numera egna mätningar på el, vatten och värme, vilket medför att respektive verksamhet tar ansvar 
för sina egna driftkostnader. 

Fokusera på att hitta en lösning för FFIA:s låneskuld
Utredning pågår med hjälp av extern konsult. Ska redovisas för styrelsen under våren 2019.

Bjuda in dotterbolagen till överläggningar
VD träffar kontinuerligt respektive bolags VD för överläggningar. Motsvarande sker också för ordförandegruppen. 
I samband med att årsredovisningen läggs fram bjuds dotterbolagen in för en träff med FFIA:s styrelse. 

Ta fram en internkontrollplan
Ej genomfört. Färdigställs under våren 2019. 

Revidering och uppdatering av befintliga styrdokument
Reviderade dokument kommer att presenteras för den nya styrelsen när denna tillträtt.
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Säkra att dotterbolagen arbetar i enlighet med ägardirektiven
Under året har ett arbete inletts för att utveckla uppföljningen av dotterbolagens verksamhet utifrån de krav som 
återfinns i kommunallagen. Rapportering kommer att ske till styrelsen och kommunstyrelsen i särskilda ärenden 
under våren.

I övrigt har bolaget fortsatt att prioritera det strategiska arbetet med att tillskapa en långsiktig hållbar ekonomi för 
verksamheten. Ett arbete om att se över bolagets låneskuld har som nämnts ovan påbörjats. Ambitionen är att få 
ner räntekostnaderna och ge bolaget en bättre ekonomisk situation. Vid sidan av ekonomin diskuteras vilket 
ägande FFIA ska ha framöver och om bolaget i större utsträckning ska fokusera på att bli en mer proaktiv aktör 
för att tillskapa lokaler vid behov, inte nödvändigtvis vara en långsiktig fastighetsägare. Vidare har
kommunstyrelsens parlamentariska grupp med uppdrag att se över bolagskoncernen presenterat sina slutsatser. 
Gruppens förslag har hanterats i kommunstyrelsen och kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett förslag 
på hur koncernstyrningen kan utvecklas och organiseras, vid sidan av hur entreprenaduppdragen till Finspångs 
Tekniska Verk och Vallonbygden ska hanteras.

Ett särskilt fokus har varit det fortsatta arbetet med att utveckla Rejmyre till en mötesplats för konst, kultur och 
handel, något som naturligtvis försvåras av glasbrukets konkurs. FFIA har dock fortlöpande arbetat med en 
analys av hur lokalerna kan utformas för att stödja denna utveckling och för att utveckla möjligheterna till 
nyetablering i lokalerna. Under året har området också fått nya hyresgäster. Kommunen har fått medfinansiering 
från länsstyrelsen för att arbeta med platsens utveckling. Avsikten är att detta ska bidra till bättre samordning av 
utvecklingen och av de aktiviteter som anordnas i hantverksbyn. Besöken har dock inte ökat som tidigare, där den 
varma sommaren utgör den enskilt viktigaste förklaringen.  

Ekonomiska fakta
Moderbolagets balansräkning omsluter 84 mkr av vilka ca 17 mkr avser byggnader och mark. Bolaget redovisar för året en
nettoomsättning uppgående till 3,4 mkr. Moderbolaget erhöll under året koncernbidrag från två av tre döttrar. Moderbolaget
redovisar för året ett positivt resultat vilket beror till stor del på höga koncernbidrag och låg ränta. Koncernens resultat för året uppgår till 
20 mkr.
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Flerårsöversikt koncernen* 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning (tkr) 361 702 349 792 335 831 325 989 331 763
Resultat efter finansiella poster (tkr) 24 351 36 068 29 226 22 111 27 954
Rörelsemarginal (%) 12,0% 14,7% 14,4% 13,5% 16,5%
Avkastning på eget kapital (%) 13,2% 21,4% 21,7% 19,6% 30,9%
Balansomslutning (tkr) 1 202 805 1 142 173 1 099 725 1 001 746 954 440
Soliditet (%) 16,2% 13,4% 13,4% 12,3% 10,8%
Antal anställda 91 87 80 78 87

Flerårsöversikt Moderföretaget* 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning (tkr) 3 429 3498 3 138 3 431 3 223
Resultat efter finansiella poster (tkr) -921 244 -1 082 -2 176 -1 779
Rörelsemarginal (%) -5,1% -1,3% -4,0% -28,9% -9,2%
Avkastning på eget kapital (%) -2,3% 0,2% -2,9% -7,1% -8,7%
Balansomslutning (tkr) 84 407 87214 84 940 87 522 75 125
Soliditet (%) 48,0% 46,5% 44,9% 42,0% 32,9%
Antal anställda 0 0 0 0 0

Förändring av eget kapital Aktiekapital Uppskrivnings- Reserv- Balanserat- Årets Totalt
fond fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 8 900 2 074 200 26 960 2 369 40 503
0

Omföring av föregående års resultat 0 0 0 2 369 -2 369 0
Omföring mellan bundet och fritt EK -11 11 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 19 19
Belopp vid årets utgång 8 900 2 063 200 29 340 19 40 522

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämman 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat 29 340 450
Årets resultat 18 732

29 359 182
disponeras så att

i ny räkning överföres 29 359 182
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Koncernens resultaträkning

Not
2018-01-01

-2018-12-31
2017-01-01

-2017-12-31

Nettoomsättning 361 702 349 792
Aktiverat arbete för egen räkning 3 880 2 689
Övriga rörelseintäkter 12 082 10 221

1 377 664 362 702
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader -134 600 -123 307
Övriga externa kostnader 2 -75 269 -64 233
Personalkostnader 3 -66 462 -56 077
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring) -57 760 -64 606
av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-334 091 -308 223
Rörelseresultat 43 573 54 479

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 145 146
Räntekostnader 6 -19 367 -18 557

-19 222 -18 411
Resultat efter finansiella poster 24 351 36 068

Bokslutsdispositioner och skatt

Skatt på årets resultat 8 -4 377 -6 630
Årets resultat 19 974 29 438

Hänförligt till
     Moderföretagets aktieägare 19 974 29 438
     Minoritetsintresse 0 0
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Koncernens balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark 9 38 749 34 413
Byggnader 9 573 591 536 753
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 381 472 388 619
Inventarier, verktyg och installationer 11 17 630 14 001
Leasingbilar 12 1 244 1 843
Pågående nyanläggningar 13 53 357 26 034

1 066 043 1 001 663
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 52 52
Andelar i intresseföretag 16 450 450
Uppskjuten skattefordran 17 1 569 3 637

2 071 4 139

Summa anläggningstillgångar 1 068 114 1 005 802

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Lager och förråd 4 987 3 448

4 987 3 448

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 38 962 32 757
Fordringar Finspångs kommun 83 754 92 981
Skattefordran 552 0
Övriga fordringar 2 093 2 609
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 4 215 4 443

129 576 132 790

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 19 128 133
Summa omsättningstillgångar 134 691 136 371

SUMMA TILLGÅNGAR 1 202 805 1 142 173
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Koncernens balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 20 8 900 8 900
Annat eget kapital inklusive årets resultat 185 696 165 723
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 194 596 174 623

194 596 174 623

Avsättningar 22
Latent skatt 7 358 5 802
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 45 45
Övriga avsättningar 29 134 27 311

36 537 33 158

Långfristiga skulder
Skuld till Finspångs kommun 23 868 521 834 521

868 521 834 521

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 43 233 40 900
Skulder Finspångs kommun 25 7 786 11 750
Övriga skulder 10 937 9 232
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 41 194 37 989

103 150 99 871

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 202 805 1 142 173
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Annat eget 
kapitel inkl.

Aktiekapital årets resultat Totalt

Ingående balans 2018-01-01 8 900 165 722 174 622

Årets resultat 0 19 974 19 974
Utgående balans 2018-12-31 8 900 185 696 194 596
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Koncernens kassaflödesanalys

Not
2018-01-01

-2018-12-31
2017-01-01

-2017-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 43 573 54 479
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
    Avskrivningar och nedskrivningar 57 359 62 417
    Justering för gjorda avsättningar 1 823 2 230
    Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 14 -6 835

102 769 112 291

Erhållen ränta 145 146
Erlagd ränta -19 367 -18 557
Skatt -494 -1 553
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 83 053 92 327

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -1 539 439
Förändring av rörelsefordringar 269 -37 234
Förändring av rörelseskulder 6 563 -2 987
Kassaflöde från den löpande verksamheten 88 346 52 545

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -122 807 -86 085
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 456 22 558
Kassaflöde från investeringsverksamheten -122 351 -63 527

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 34 000 10 940
Förändring av långfristiga fordringar 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 000 10 940

Årets kassaflöde -5 -44
Likvida medel vid årets början 133 177
Likvida medel vid årets slut 128 133
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Moderföretagets resultaträkning

Not
2018-01-01

-2018-12-31
2017-01-01

-2017-12-31

Nettoomsättning 3 429 3 380
Övriga rörelseintäkter 0 118

1, 4 3 429 3 498
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader -2 016 -1 875
Övriga externa kostnader  2 -781 -718
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar -807 -952

4 -3 604 -3 545
Rörelseresultat -175 -47

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -746 291

-746 291
Resultat efter finansiella poster -921 244

Bokslutsdispositioner 7 1 209 2 353
Resultat före skatt 288 2 597

Skatt på årets resultat 8 -269 -228
Årets resultat 19 2 369
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Moderföretagets balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark 9 1 724 1 724
Byggnader 9 15 000 15 754
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 3 7
Inventarier, verktyg och installationer 11 86 135

16 813 17 620
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 61 000 61 000
Andelar i intresseföretag 16 450 450
Uppskjuten skattefordran 17 1 346 1 342

62 796 62 792

Summa anläggningstillgångar 79 609 80 412

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 4 759 5 595
Kundfordringar 35 119
Fordringar hos Finspångs kommun 0 1 035
Aktuella skattefordringar 0 48
Övriga fordringar 4 4

4 798 6 802

Summa omsättningstillgångar 4 798 6 802

SUMMA TILLGÅNGAR 84 407 87 214
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Moderföretagets balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 8 900 8 900
Uppskrivningsfond 21 2 063 2 074
Reservfond 200 200

11 163 11 174
Fritt eget kapital
Balanserat resultat -1 232 -3 612
Överföring från uppskrivningsfond 0 0
Aktieägartillskott 30 572 30 572
Årets resultat 19 2 369

27 29 359 29 329
40 522 40 504

Långfristiga skulder
Skuld till Finspångs kommun 23 35 305 35 305

35 305 35 305
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 100 26
Skulder till Finspångs kommun 25 7 786 11 259
Skulder till koncernföretag 110 0
Övriga kortfristiga skulder 33 62
Skatteskuld 212 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 338 60

8 579 11 407

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 407 87 214
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital
Aktie- Uppskrivnings- Reservfond Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat

Ingående balans 2017-01-01 8 900 2 121 200 27 931 -1 018 38 134
Omföring resultat föregående år 0 0 0 -1 018 1 018 0
Omföring mellan bundet och fritt eget 
kapital 0 -47 0 47 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 2 369 2 369
Utgående balans 2017-12-31 8 900 2 074 200 26 960 2 369 40 503

Omföring resultat föregående år 0 0 0 2 369 -2 369 0
Omföring mellan bundet och fritt eget 
kapital -11 11 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 19 19
Utgående balans 2018-12-31 8 900 2 063 200 29 340 19 40 522
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Moderföretagets kassaflödesanalys
-2018-12-31 -2017-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -175 -47
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar 807 952

632 904

Erhållen ränta 0 291
Erlagd ränta -746 0
Betald inkomstskatt -13 -81
Kassaflöde från den löpande verksamheten -127 1 114
före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar 1 956 -2 708
Förändring av rörelseskulder -3 038 -62
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 209 -1 656

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -1 104
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 407
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -697

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag 1 209 2 353
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 209 2 353

Årets kassaflöde 0 -0
Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Koncernredovisning

Intäktsredovisning

Redovisning av leasingavtal

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
 inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt   
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder. 

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som
förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag.
Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning

Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget
har ett betydande men inte bestämmande inflytande.

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt
värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Finspångs kommun (org.nr. 212000-
0423) med säte i Finspång. 

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten
skatteskuld och eget kapital.

Tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal redovisas som en materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida
leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden till nuvärdet av framtida
minimileaseavgifter och eventuellt restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna används avtalets implicita ränta.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda 
planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för
förpliktelsen.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Markanläggningar 20 år
Byggnader
Stomme 55-100 år
Fasad, fönster 50 år
Miljöförbättringar 50 år
Stammar, el, VA, ventilation 45 år
Värmeanläggning 35 år
Soprum och miljöhus 33 år
Kulvert, dränering, yttertak, snickerier 40 år
Garage, biluppställningsplatser 25 år
Tekniska installationer, Ytskikt, Bredband 20 år
Lekplatser 10 år
Ledningsnät och tekniska anläggningar
Byggnader till tekniska anläggningar 10-40 år
Fjärrvärmekulvert 33 år
Vatten/avloppsledningar 40-50 år
Pannor, elfilter 20 år
Pumpstationer 20 år
Tekniska anläggningar VA 10-20 år
Maskiner värmeverk 15 år
Fjärrvärmepumpar, brännare, oljepanna 10 år
Traverser 7 år
Slitdelar värmeverket 5-10 år
Övrigt
Maskiner och andra tekniska anläggningar till stadsnät 5-20 år
Maskiner, inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt
över den förväntade nyttjandeperioden.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
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Värdering av fastigheter

Värdering av fastigheter har gjorts utifrån en intern marknadsvärdering med avkastningskalkyler baserat på en 10-årig kalkylperiod
(kassaflödesanalyser). En kassaflödesanalys baseras på uppsakttningar av en fastighets avkastningsförmåga.
Metoden innebär en analys av förväntade framtida betalningsströmmar som en förvaltning  av fastigheten antas generera. I kassaflödes-
analysen görs en nuvärdesberäkning av de betalningsströmmar som fastighetsinnehavet ger upphov till. Beräkningarna, som skett med 
hjälp av analysverktyget "Datscha" utmynnar i ett nuvärde för betalningströmmar samt ett restvärde. 

Marknadsvärde fastigheter i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
Samtliga i värderingen ingående fastigheter är belägna inom Finspångs kommun och utgörs främst av näringsfastigheter. En del av 
fastigheterna är belägna i bruksorten Rejmyre.

Bedömt marknadsvärde vid värdetidpunkt december 2018

Marknadsvärde 25 099 mkr
Marknadsvärdet (schablon) ger endast en indikation på
fastighetens värde. 
Nyckeltal
Marknadsvärde 25 099 mkr
Marknadsvärde per kvm 2 389 SEK/m2
Marknadsvärde / Summa taxeringsvärde 1,31
Initial direktavkastning 5,77 %
Direktavkastningskrav för restvärdesberäkning 7,75 %
Kalkylränta för restvärdet 9,75 %
Kalkylränta för driftnetto 9,75 %

Beräkningsförutsättningar

Lokalslag Area
m2

Kontor 3 281
Industrier 7 226
Summa area 10 507

Taxeringsinformation
Totalt taxeringsvärde 18 807
Total tomtareal 36 426

För marknadsvärde fastigheter i koncernen se not 10.

Varulager

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas
bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till
anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

tkr

I koncernredovisningen värderas varulagret till det fulla anskaffningsvärdet vilket understiger dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda
metoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.
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Noter

Not 1  Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
               Koncernen                      Moderföretaget

2018 2017 2018 2017
Hyresintäkter, FFIA moderbolag samt Vallonbygden 136 023 131 247 3 429 3 498
Förvaltningsuppdrag Vallonbygden - Finspångs kommun 52 499 54 776 0 0
Övriga intäkter Vallonbygden 442 8 927 0 0
Energi 71 881 69 410 0 0
Vatten/Avlopp 38 356 39 188 0 0
Avfall 23 508 23 789 0 0
Teknik 19 846 12 937 0 0
Rörelseintäkter Finspångs Tekniska verk 9 828 965
Aktiverat arbete för egen räkning Finspångs Tekniska verk 5 379 2 689 0 0
Anslutningsavgift optonät 4 803 3 824 0 0
Abonnemang bredband 7 899 7 338 0 0
Television 1 739 1 706 0 0
Svartfiber 1 693 0
Datakommunikation Finspångs kommun 2 269 3 135 0 0
Övriga intäkter Finet 1 499 2 771 0 0

377 664 362 702 3 429 3 498

Hyreskontrakt i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus fastigheter

Hyreskontraktens löptider Antal kontrakt Bedömt kontraktsvärde 2019 Andel av värdet

2019 11 821 25%
2020 5 852 25%
2021 2 1 586 47%
2022- 0 0 0%
Summa lokaler

Vakanta lokaler 3 90 3%
Total 21 3 349 100%

Hyresavtal avseende lokaler ingår normalt med en kontraktstid om tre till fem år och är normalt indexreglerade.

Not 2  Arvode till revisorer
               Koncernen                      Moderföretaget

2018 2017 2018 2017
E&Y AB 203 213 24 11
Övriga tjänster 20 48 0 0

223 261 24 11
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Not 3  Anställda och personalkostnader

Antal anställda
2018 2017 2018 2017 

Män 72 68 0 0
Kvinnor 19 19 0 0

91 87 0 0

Löner och andra ersättningar
2018 2017 2018 2017

Styrelse och VD 4 762 3 337 0 0
Övriga anställda 37 924 34 332 0 0

42 686 37 669 0 0
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD 2 857 688 0 0
Pensionskostnader övriga anställda 3 944 3 085 0 0
Övriga sociala kostnader enl lag och avtal 13 690 12 372 0 0

20 491 16 145 0 0
Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Andel kvinnor i styrelsen 36% 27% 57% 29%
Andel män i styrelsen 64% 73% 43% 71%
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare 0% 0% 0% 0%
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare 100% 100% 100% 100%
Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 4  Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen 56% 36%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 
inom koncernen 0% 0%

Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

               Koncernen                      Moderföretaget
2018 2017 2018 2017

Övriga ränteintäkter 145 146 0 0
145 146 0 0

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter

               Koncernen                      Moderföretaget
2018 2017 2018 2017

Räntekostnader till kommunens internbank 19 319 18 442 717 -325
Övriga räntekostnader 48 115 29 34

19 367 18 557 746 -291
Tilläggsupplysning: Tidigare felaktigt debiterad ränta för moderbolaget genererar för 2017 en omvänd engångseffekt på räntekostnaderna.

Not 7  Bokslutsdispositioner

2018 2017
Koncernbidrag 1 209 2 353

1 209 2 353

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncern Moderföretag
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Not 8  Skatt på årets resultat

2018 2017 2018 2017
Aktuell skatt 481 2 840 0 0
Skatt hänförlig till tidigare taxering 273 0 273 0
Uppskjuten skatt 3 623 3 790 -4 228
Redovisad skatt 4 377 6 630 269 228

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 24 351 36 068 288 2 597
Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats (22 %): 5 357 7 935 63 571
Skatteeffekt av:
     Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader -61 0 0 0
     Återföring på nedskrivning 0 0 0 0
     Återföring på uppskrivningar 0 0 0 0
     Övriga ej avdragsgilla kostnader 101 43 55 0
     Utnyttjat underskottsavdrag 0 -1 527 0 -344
     Ej skattepliktiga intäkter -221 0 0 0
     Skatt hänförlig till föregående år -63 164 273 0
     Övrig justering -77 15 -32 0
     Ändrad skattesats -659 0 -91 0
Redovisad skatt 4 377 6 630 269 228

Årets skattekostnad i % 18,0% 18,4% 93,4% 8,8%

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2018 och 2017 22,0 %.

Koncernen Moderföretaget
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Not 9  Byggnader och mark

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 844 242 754 844 48 299 47 840
Årets anskaffningar 61 326 106 258 0 1 104
Försäljningar och utrangeringar -1 835 -16 860 0 -646
Omklassificeringar -679 0 0 0
Utgående ackumulerade 903 054 844 242 48 299 48 299
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -262 262 -245 696 -17 400 -16 588
Försäljningar och utrangeringar 698 2 384 0 238
Omklassificeringar 719 0
Årets avskrivningar -19 279 -18 950 -1 060 -1 050
Utgående ackumulerade -280 124 -262 262 -18 460 -17 400
avskrivningar

Ingående uppskrivningar 45 661 46 721 2 659 2 719
Omklassificeringar -3 0 0 0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -1 060 -1 060 -60 -60
Utgående ackumulerade 44 598 45 661 2 598 2 659
uppskrivningar

Ingående nedskrivningar -56 471 -50 718 -16 079 -16 444
Årets nedskriningar 0 -7 000 0 0
Återförda nedskrivningar 1 283 1 247 366 365
Utgående ackumulerade -55 188 -56 471 -15 713 -16 079
nedskrivningar

Utgående redovisat värde 612 340 571 166 16 724 17 478

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 1 018 879 988 783 25 099 25 172
Bokfört värde förvaltningsfastigeheter 538 820 518 029 16 724 17 478

Not 10  Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 772 412 742 891 157 157
Omklassificeringar 2 827 4 510
Årets anskaffningar 22 342 28 616 0 0
Försäljning och utrangering -18 575 -3 605
Utgående ackumulerade 779 006 772 412 157 157
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -383 793 -354 331 -150 -147
Försäljningar/utrangeringar 18 369 0 0 0
Omklassificeringar 16 0 0 0
Årets avskrivningar -32 127 -31 551 -4 -3
Försäljning och utrangering 0 2 089
Utgående ackumulerade -397 535 -383 793 -154 -150
avskrivningar
Utgående redovisat värde 381 472 388 619 3 7
Bidrag som har reducerat anskaffningsvärdet uppgår till 7 455 tkr.

Moderföretaget

Koncernen

Koncernen

Moderföretaget
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Not 11  Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 89 366 85 472 1 088 1 088
Årets anskaffningar 8 103 3 894 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar -8 083 0 0 0
Omklassificeringar 1 077 0 0 0
Utgående ackumulerade 90 463 89 366 1 088 1 088
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -75 367 -70 916 -953 -904
Försäljningar/utrangeringar 8 083 0 0 0
Omklassificeringar -360 0 0 0
Årets avskrivningar -5 189 -4 451 -49 -49
Utgående ackumulerade -72 833 -75 367 -1 002 -953
avskrivningar
Utgående redovisat värde 17 630 14 001 86 135

Not 12 Finansiella leasingavtal

Moderföretaget och koncernen har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som finansiella leasingavtal:
Bilar - Danske Bank 

Tillgångar från finansiella leasingavtal ingår i balansräkningen enligt nedan:

Leasingbilar
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 152 7 753 0 0
Årets anskaffningar 203 285
Försäljningar/utrangeringar -951 -4 886
Utgående ackumulerade 2 404 3 152 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -1 308 -4 399 0 0
Försäljningar/utrangeringar 549 3 765
Årets avskrivningar -400 -674
Utgående ackumulerade -1 159 -1 308 0 0

Utgående redovisat värde 1 244 1 843 0 0

Not 13 Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärden 26 034 83 388 0 153
Årets anskaffningar 48 011 24 666 0 0
Omklassificeringar -20 688 -82 021 0 -153
Utgående redovisat värde 53 357 26 034 0 0

Koncernen Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen
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Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 52 52
Årets anskaffning/försäljning 0 0
Utgående redovisat värde 52 52

Not 15 Andelar i koncernföretag
Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

andel andel andelar värde
Finspångs Tekniska Verk AB 100% 100% 25 000 25 000
Finspångs Stadsnät Finet AB 100% 100% 3 000 3 000
Vallonbygden AB 100% 100% 1 400 33 000

61 000

Org.nr. Säte
Finspångs Tekniska Verk AB 556045-8811 Finspång
Finspångs Stadsnät Finet AB 556257-7261 Finspång
Vallonbygden AB 556381-0588 Finspång

Not 16  Specifikation av andelar i  intresseföretag

Namn Antal andelar
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel

Bokfört värde 
moder-

företaget 
Resultatandel 

Koncern

CNG Holding AB 0 15% 15% 50 0
Curt Nicolin Gymnasiet AB 0 49% 49% 400 0

450 0

Org.nr. Säte
CNG Holding AB  556540-4638 Finspång
Curt Nicolin Gymnasiet AB  556643-1044 Finspång

Not 17  Uppskjuten skattefordran

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående saldo 3 637 4 599 1 342 1 569
Tillkommande skattefordringar 0 -735 0 0
Återförda skattefordringar -2 068 -227 4 -227

1 569 3 637 1 346 1 342
Se även not 9 Skatt på årets resultat.

Not 18  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 31 0
Förutbetalda försäkringspremier 1 081 1 268
Upplupna intäkter 139 778
Övriga förutbetalda kostnader 2 963 2 398

4 215 4 443

Koncernen

Namn

ModerföretagetKoncernen

Koncernen
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Not 19  Kassa och bank

2018-12-31 2017-12-31
Kassamedel 128 133

128 133
Koncernens tillgångar avseende likvida medel finns på ett underkonto till kommunens koncernkonto i Swedbank och ingår i vår
balansräkning under posten "Fordran hos Finpångs kommun". Likvida medel tillhörande koncernen och ingående i internbanken
var vid årsskiftet vid årsskiftet 70 506 tkr (90 760 tkr).

Not 20  Antal aktier och kvotvärde

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Aktiekapital 8 900 8 900 8 900 8 900
Antal aktier 8 900 8 900 8 900 8 900
Kvotvärde (i kr) 1 000 1 000 1 000 1 000

Not 21  Uppskrivningsfond

2018-12-31 2017-12-31
Ingående saldo 2 074 2 122
Överföring till fritt eget kapital p.g.a. avskrivningar -11 -47

2 063 2 074
Not 22  Avsättningar

2018-12-31 2017-12-31
Latent skatt
     Belopp vid årets ingång 5 802 2 975
     Årets avsättningar 1 895 2 827
     Under året ianspråktagna belopp -61 0
     Under året återförda belopp -278 0

7 358 5 802

Pensioner och liknande förpliktelser
     Belopp vid årets ingång 45 45
     Årets avsättningar 0 0
     Under året ianspråktagna belopp 0 0
     Under året återförda belopp 0 0

45 45

Övriga avsättningar
     Belopp vid årets ingång 27 311 25 081
     Årets avsättningar 3 783 2 230
     Under året ianspråktagna belopp -1 903 0
     Under året återförda belopp -57 0

29 134 27 311

Specifikation Övriga avsättningar
Återställande av deponi 25 186 25 243
Avsättning resultatfond VA -835 1 068
Avsättning resultatfond Avfall 4 783 1 000

29 134 27 311

Not 23  Långfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skuld till Finspångs kommun 868 521 834 521 35 305 35 305

868 521 834 521 35 305 35 305

Koncernen

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

Koncernen Moderföretaget

Återställning av deponi som ska vara färdigställd 2027.

Moderföretaget
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Not 24  Checkräkningskredit

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Beviljad kredit 30 000 30 000 12 500 12 500
Utnyttjad kredit 7 522 11 259 7 522 11 259

Not 25  Skulder till Finspångs kommun

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Skuld koncernkonto Finspångs kommun 7 522 11 259 7 522 11 259
Övriga skulder Finspångs kommun 264 491 264 0

7 786 11 750 7 786 11 259

Koncernens skuld avseende utnyttjand checkkredit finns på ett underkonto till kommunens koncernkonto i Swedbank och ingår i vår
balansräkning under posten "Skuld hos Finpångs kommun".Skuld tillhörande koncernen och ingående i internbanken
var vid årsskiftet vid årsskiftet 7522 tkr (11 259 tkr).

Not 26  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna löner 1 062 0 0 0
Upplupna semesterlöner 3 263 2 627 0 0
Upplupna sociala avgifter 2 387 1 914 0 0
Övriga upplupna kostnader 8 124 7 344 19 0
Förutbetalda hyresintäkter 11 619 11 107 319 60
Övriga förutbetalda intäkter 14 739 14 996 0 0

41 194 37 989 338 60

Not 27 Förslag till resultatdisposition till årsstämman

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst 29 340 450
Årets resultat 18 732

29 359 182

disponeras så att i ny räkning överförs 29 359 182

Not 28  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar 121 121 0 0

121 121 0 0

Not 29 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång.

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

26  (27)  
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Finspång  den                            2018

Ulrika Jeansson Stefan Carlsson
Ordförande v ordf

Berit Martinsson Monica Brodén

Örjan Andersson Jonas Andersson

Ann-Britt Johansson

Anders Axelsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den                          2018-
Ernst och Young AB

Peter von Knorring
Auktoriserad revisor
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Dnr KS.2019.0173 

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

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

Kommunstyrelsen 

Ombudgetering av driftmedel från 2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan 2018-2020 och budget 2018 att 
avsätta medel för särskilda satsningar till vägföreningar med 500 000 kronor.  

Sektor samhällsbyggnad äskade enligt KS.2018.0221 §77 att medlen skulle överföras 
till sektorn för finansiering av den ökade ersättningen till vägsamfälligheterna 
avseende år 2018. Kommunstyrelsen beslutade att i avvaktan på framtagande av ett 
regelverk för utbetalning av vägbidrag att fördela vägbidraget för 2018 enligt sektor 
samhällsbyggnads förslag. 

Vägbidraget kommer att utbetalas under våren 2019, varför förvaltningen föreslår 
en ombudgetering av budgetmedlen för att matcha kostnaden. 

Ombudgetering av medel medför att kommunens budgeterade resultat minskar med 
motsvarande belopp. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera

500 tkr avseende medel för vägföreningar till 2019.
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Kommunstyrelsen  
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Sammanträdesdatum:  

2019-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 173   Dnr: KS.2019.0173 

 

Ombudgetering av driftmedel från 2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan 2018-2020 och budget 2018 att 
avsätta medel för särskilda satsningar till vägföreningar med 500 000 kronor.  

Sektor samhällsbyggnad äskade enligt KS.2018.0221 §77 att medlen skulle överföras 
till sektorn för finansiering av den ökade ersättningen till vägsamfälligheterna 
avseende år 2018. Kommunstyrelsen beslutade att i avvaktan på framtagande av ett 
regelverk för utbetalning av vägbidrag att fördela vägbidraget för 2018 enligt sektor 
samhällsbyggnads förslag. 

Vägbidraget kommer att utbetalas under våren 2019, varför förvaltningen föreslår 
en ombudgetering av budgetmedlen för att matcha kostnaden. 

Ombudgetering av medel medför att kommunens budgeterade resultat minskar med 
motsvarande belopp. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att ombudgetera 500 tkr avseende medel för vägföreningar till 2019 
 
 

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

Kommunstyrelsen 

Revidering av regler för hemsändning av varor på 
landsbygden i Finspångs kommun (KS2016.0622) 

Sammanfattning 

Finspångs kommun har sedan många år erbjudit lanthandlare ett bidrag för att de 

ska leverera dagligvaror till hushåll som bor på landsbygden och har svårt att ta 

sig till mataffären. Bidragets storlek har varierat över åren och dess syfte har 

varit att täcka delar av kostanden som lanthandlarna har för leveransen. Över tid 

har antalet lanthandlare som erbjudit tjänsten varierat. 2016 arbetades det fram 

nya regler för varuhemsändning med kommunalt bidrag vilket reglerade dels 

relationen mellan Finspångs kommun och lanthandlarna, dels vilka hushåll som 

kunde få varuhemsändning. Bidragsnivån till lanthandlarna förändras inte med 

reglerna 2016.   

Möjligheten för boende på landsbygden att få varuhemsändning från sin lokala 

handlare har stor betydelse. Inte enbart för de hushåll som behöver stödet för sin 

varuförsörjning, utan även för kommunala verksamheter som exempelvis 

hemtjänsten. I de områden där det erbjuds möjlighet till varuhemsändning med 

kommunalt bidrag används varuhemsändningen i många fall i stället för 

hemtjänst till dessa inköp. 

Bidrag för varuhemsändning är en del av det statliga stödet för kommersiell 

service på landsbygden. Stödet regleras i förordning SFS 2000:284 och vidare 

genom Regionalt serviceprogram som Region Östergötland antagit för perioden 

2014-2020 med revidering en gång per år. 2018 antogs nya regionala riktlinjer 

för varuhemsändningen och i samband med detta förändras även 

ersättningsnivåerna till kommunerna. Finspångs kommun måste därför under 

2019 revidera de regler för varuhemsändningen som antogs 2016 för att fortsatt 

få ekonomiskt stöd från Region Östergötland.  
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2018 använde två av tre lanthandlare, Handlarn i Igelfors samt Nära dig i 

Hällestad, möjligheten att leverera varor till hushåll på landsbygden med 

kommunalt bidrag. Coop i Rejmyre har valt att istället erbjuda sina kunder 

utkörningar från Finspång i det upparbetade koncept som de sedan tidigare 

arbetar med. Under de senaste åren har inga stickprov, för att kontrollera att 

bidraget betalas ut enligt de överenskomna reglerna, genomförts av 

förvaltningen. 
 

Revideringen av reglerna görs för att anpassa Finspångs kommuns regler till 

Region Östergötlands nya riktlinjer. De två större förändringarna som gjorts i 

Finspångs regler är förändringar av avståndskravet samt förtydligande om hur 

Finspångs kommun anser att varuhemsändningar till exempelvis särskilda 

boenden ska hanteras.  
 

I reglerna antagna 2016 framkommer att de som bor med minst 1,5 kilometers 

körväg till lanthandeln kunde få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Även 

de med kortare avstånd kunde få varuhemsändning om de inte kunde ta sig till 

affären på annat sätt. I de reviderade riktlinjerna är avståndskravet bortplockat 

och istället är det bara de personer som har behov av varuhemsändning som ska 

få det med kommunalt bidrag. Lanthandlare ansvarar för att på lämpligt sätt 

avgöra om hushållet ska få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Vidare 

förtydligas i reglerna att lanthandlaren inte kan få flera varuhemsändningsbidrag 

om de gör flera leveranser till samma adress vid ett och samma tillfälle. 

Varuhemsändningsbidrag ska täcka del av kostanden som lanthandlare har för 

främst transport. Vid leverans till exempelvis ett hyreshus eller ett särskilt 

boende så genomförs enbart en transport även om flera hushåll får 

varuhemsändning. Dessa två förändringar i reglerna bedöms inte påverka 

lanthandlarna eller hushållen med behov av varuhemsändning i någon avgörande 

utsträckning. 

 

Bidragsnivån till lanthandlarna reglerades senast år 2005. Då höjdes bidraget 

från 80 kronor per varuhemsändning till nuvarande 120 krono per 

varuhemsändning.  
 

2018 gjordes 1 145 varuhemsändningar med kommunalt bidrag. Antalet 

varuhemsändningar från de två butikerna har legat relativt stadigt över tid. 2018 

var den totala kostanden för varuhemsändningen 137 400 kronor och bidraget till 

lanthandlarna var 120 kr per hemsändning. Av detta får Finspångs kommun 

enligt gällande regler tillbaka 35% (högst 50 kronor) av kostnaden från Region 

Östergötland. Finspångs kommuns kostnad för hemsändningen 2018 var drygt 

89 000 kronor. 
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Från 2019 kan kommunerna få upp till 50% och högst 100 kronor per 

hemsändning i stöd av Region Östergötland. Om Finspångs kommun höjer 

bidraget till lanthandlarna till 180 kronor per hemsändning skulle det innebära en 

årskostnad på ungefär 103 000 kronor givet att antalet varuhemsändningar är 

ungefär den samma som 2018. En höjning av bidraget till 170 kronor per 

hemsändning skulle ge en kostnad på 97 325 kronor per år för Finspångs 

kommun. 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta de reviderade reglerna för varuhemsändning med kommunalt bidrag. 

2. de nya reglerna gäller från och med 2019-08-01 och tillsvidare. 

3. höja ersättningen till lanthandlarna för varje varuhemsändning till 180 
kronor. 

4. att uppdra till förvaltningen att införa stickprovskontroller enligt reglerna i 
internkontrollplanen med start 2020. 

 

 

 

159



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 172   Dnr: KS.2019.0235 

 

Revidering av regler för hemsändning av varor på landsbygden 
i Finspångs kommun (KS2016.0622) 

Sammanfattning 
Finspångs kommun har sedan många år erbjudit lanthandlare ett bidrag för att de 
ska leverera dagligvaror till hushåll som bor på landsbygden och har svårt att ta sig 
till mataffären. Bidragets storlek har varierat över åren och dess syfte har varit att 
täcka delar av kostanden som lanthandlarna har för leveransen. Över tid har antalet 
lanthandlare som erbjudit tjänsten varierat. 2016 arbetades det fram nya regler för 
varuhemsändning med kommunalt bidrag vilket reglerade dels relationen mellan 
Finspångs kommun och lanthandlarna, dels vilka hushåll som kunde få 
varuhemsändning. Bidragsnivån till lanthandlarna förändras inte med reglerna 2016. 

Möjligheten för boende på landsbygden att få varuhemsändning från sin lokala 
handlare har stor betydelse. Inte enbart för de hushåll som behöver stödet för sin 
varuförsörjning, utan även för kommunala verksamheter som exempelvis 
hemtjänsten. I de områden där det erbjuds möjlighet till varuhemsändning med 
kommunalt bidrag används varuhemsändningen i många fall i stället för hemtjänst 
till dessa inköp. 

Bidrag för varuhemsändning är en del av det statliga stödet för kommersiell service 
på landsbygden. Stödet regleras i förordning SFS 2000:284 och vidare genom 
Regionalt serviceprogram som Region Östergötland antagit för perioden 2014-2020 
med revidering en gång per år. 2018 antogs nya regionala riktlinjer för 
varuhemsändningen och i samband med detta förändras även ersättningsnivåerna 
till kommunerna. Finspångs kommun måste därför under 2019 revidera de regler 
för varuhemsändningen som antogs 2016 för att fortsatt få ekonomiskt stöd från 
Region Östergötland. 

2018 använde två av tre lanthandlare, Handlarn i Igelfors samt Nära dig i Hällestad, 
möjligheten att leverera varor till hushåll på landsbygden med kommunalt bidrag. 
Coop i Rejmyre har valt att istället erbjuda sina kunder utkörningar från Finspång i 
det upparbetade koncept som de sedan tidigare arbetar med. Under de senaste åren 
har inga stickprov, för att kontrollera att bidraget betalas ut enligt de överenskomna 
reglerna, genomförts av förvaltningen. 

Revideringen av reglerna görs för att anpassa Finspångs kommuns regler till Region 
Östergötlands nya riktlinjer. De två större förändringarna som gjorts i Finspångs 
regler är förändringar av avståndskravet samt förtydligande om hur Finspångs 
kommun anser att varuhemsändningar till exempelvis särskilda boenden ska 
hanteras.  

I reglerna antagna 2016 framkommer att de som bor med minst 1,5 kilometers 
körväg till lanthandeln kunde få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Även de 
med kortare avstånd kunde få varuhemsändning om de inte kunde ta sig till affären 
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på annat sätt. I de reviderade riktlinjerna är avståndskravet bortplockat och istället 
är det bara de personer som har behov av varuhemsändning som ska få det med 
kommunalt bidrag. Lanthandlare ansvarar för att på lämpligt sätt avgöra om 
hushållet ska få varuhemsändning med kommunalt bidrag. Vidare förtydligas i 
reglerna att lanthandlaren inte kan få flera varuhemsändningsbidrag om de gör flera 
leveranser till samma adress vid ett och samma tillfälle. Varuhemsändningsbidrag 
ska täcka del av kostanden som lanthandlare har för främst transport. Vid leverans 
till exempelvis ett hyreshus eller ett särskilt boende så genomförs enbart en 
transport även om flera hushåll får varuhemsändning. Dessa två förändringar i 
reglerna bedöms inte påverka lanthandlarna eller hushållen med behov av 
varuhemsändning i någon avgörande utsträckning. 

Bidragsnivån till lanthandlarna reglerades senast år 2005. Då höjdes bidraget från 80 
kronor per varuhemsändning till nuvarande 120 krono per varuhemsändning. 

2018 gjordes 1 145 varuhemsändningar med kommunalt bidrag. Antalet 
varuhemsändningar från de två butikerna har legat relativt stadigt över tid. 2018 var 
den totala kostanden för varuhemsändningen 137 400 kronor och bidraget till 
lanthandlarna var 120 kr per hemsändning. Av detta får Finspångs kommun enligt 
gällande regler tillbaka 35% (högst 50 kronor) av kostnaden från Region 
Östergötland. Finspångs kommuns kostnad för hemsändningen 2018 var drygt 89 
000 kronor. 

Från 2019 kan kommunerna få upp till 50% och högst 100 kronor per hemsändning 
i stöd av Region Östergötland. Om Finspångs kommun höjer bidraget till 
lanthandlarna till 180 kronor per hemsändning skulle det innebära en årskostnad på 
ungefär 103 000 kronor givet att antalet varuhemsändningar är ungefär den samma 
som 2018. En höjning av bidraget till 180 kronor per hemsändning skulle ge en 
kostnad på 97 325 kronor per år för Finspångs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta de reviderade reglerna för varuhemsändning med kommunalt 
bidrag 

2. Att de nya reglerna gäller från och med 2019-08-01 och tillsvidare 

3. Att höja ersättningen till lanthandlarna för varje varuhemsändning till 180 
kronor 

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

 
Göran Gunnarsson 
Ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 
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Inledning 

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

 
Det regionala serviceprogrammet ska ge underlag för prioritering av stöd till kommersiell 
service. Det ger också möjlighet till att infoga olika former av stöd till kommersiell service i en 
långsiktig och väl underbyggd planering.   
 
Det övergripande syftet med det regionala serviceprogrammet för Östergötland är att bidra till 
att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och 
näringsliv i gles- och landsbygd. 
 
Det är tillgången till kommersiell service som är utgångspunkten för serviceprogrammets 
insatser.  

- till detta hör att stärka aktörer som tillhandhåller dagligvaror och drivmedel  
- samt att stärka dagligvarubutiker och drivmedelstationer genom samordning 

med andra typer av service 
 
 
 
Avgränsning 
Arbetet med att främja en grundläggande servicestruktur berör flera områden. I dagsläget 
genomförs en rad åtgärder för att bevara och utveckla service i gles- och landsbygder med 
hjälp av insatser inom landsbygdsprogrammet, regionala utvecklingsprogrammet, 
bredbandstrategin och den digitala agendan för Östergötland. De olika insatserna ska så långt 
som möjligt komplettera varandra. Det regionala serviceprogrammet kommer inrikta sig på 
dagligvaror (med tillhörande ombudsverksamhet), drivmedel, utvecklingsinsatser inom 
betaltjänster, samordning och i viss mån kommunal service samt turism. Detta illusteras i 
figuren nedan. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regionalt Serviceprogram för Östergötland 
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Denna avgränsning är även vägledande för stöd till kommersiell service. Stöd ges till 
dagligvarubutiker och drivmedelstationer i gles- och landsbygdsområden som är öppna året 
om och där butiken är den sista på orten.  Det bör även vara ett visst avstånd till närmaste 
butik/drivmedelstation och butiker med förhållandevis hög omsättning är inte föremål för 
stöd.  
 
Om det finns särskilda skäl kan även företagare som har en fackhandelsbutik få stöd. Också 
näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss och säljer dagligvaror till konsumenter 
kan, om det finns särskilda skäl, beviljas stöd. Även kommuner som ersätter kostnader för 
hemsändning av dagligvaror till hushåll i gles- och landsbygd kan få statligt bidrag för en del 
av sina kostnader. 
 
De stöd som kan utgå till kommersiell service är begränsade och prioritering bör göras så att 
investeringar som bidrar till ökad lönsamhet och/eller minskade kostnader kan genomföras. I 
bilaga 1 redovisas stöden samt den prioritering av butiker som gäller för 2018. 
 
Stöd för betaltjänster kan ges till aktörer som driver säsongsbutiker eller liknande. Stöd för 
betaltjänster ges enbart om den direkta nyttan kommer fler till del i närområdet än den 
sökande. 
 
Mer detaljerade riktlinjer för stödet till betaltjänster finns i förordning (2014:139) om statligt 
stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. 
 

Erfarenheter från tidigare programperiod 
De regionala serviceprogrammen för 2014–2020 ska utarbetas med hänsyn till och med 
tillvaratagande av erfarenheter och kunskap från den tidigare programperioden. 
 
Det tidigare serviceprogrammet för Östergötland hade fem insatsområden. Dessa var: 
- Kompetensutveckling och upphandling 
- Ökad köptrohet och lönsamhet 
- Samordning 
- Grundläggande betaltjänster samt elektroniska kommunikationer 
- Tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning 
 
Det genomfördes bl.a. insatser kopplade till samordnad livsmedelsdistribution. Lärdomar från 
detta arbete ska tas tillvara och vid intresse bör nya lösningar inom detta arbete påbörjas 
under programperioden. Det genomfördes även flera projekt där investeringar kom till med 
hjälp av kommunalt, regionalt, ideellt och privat engagemang och finansiering. Dessa 
investeringar hade inte kunnat genomföras av enbart en av dessa parter och likande arbetssätt 
är önskvärt i detta program. 
 
En brist i föregående program var att flertalet av projekten hade ett smalt deltagande och att 
initiativen kom från ett begränsat antal aktörer. Önskvärt i det nya programmet är att 
projektidéer och deltagande engagerar fler aktörer. Årliga uppföljningar bör även förbättras, 
vilket programmets upplägg med årliga insatser bidrar till. 
 

Programmets utformning 
Det övergripande syftet med det regionala serviceprogrammet för Östergötland är att bidra till 
att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och 
näringsliv i gles- och landsbygd. 
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Programmet har som övergripande mål att skapa förutsättningar för människor och företag att 
bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd. 
 
För att bidra till måluppfyllelse kommer ett antal prioriterade områden slås fast i programmet. 
Dessa områden gäller under hela perioden och kopplat till dessa finns mätbara indikatorer. 
Under dessa områden kommer det varje år att ges förslag på insatser som syftar till att uppnå 
målen i programmet. Insatser behöver inte finnas inom varje område för varje år. De kan även 
löpa över flera år. Insatserna utvärderas årligen samt uppdateras varje år. Prioriterade 
områden samt insatser finner ni längre ner i serviceprogrammet. De prioriterade områden 
som finns i programmet samt de insatserna som finns/kommer finnas i programmet föregås 
av en analys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det Regionala Serviceprogrammet ska också ligga till grund för de prioriteringar som görs 
kopplat till stödet till kommersiell service.  

 

Partnerskap och kommunalt deltagande 
De regionala serviceprogrammen ska innehålla ett partnerskap som följer arbetet och är med 
och identifierar och genomför insatser. Identifiering och planering av programmets insatser 
ska göras årsvis. Vid framtagning av insatser är det viktigt med ett kommunalt och ideellt 
deltagande och därför ingår de kommunala kontaktpersonerna för servicefrågor, regionen 
samt länsstyrelsen i partnerskapet för serviceprogrammet. De ska tillsammans med den 
organisation som har huvudmannaskapet för programmet, Region Östergötland, arbeta fram 
nya insatser. Partnerskapets organisation kan komma att förändras under programperioden. 
Vid behov, tillfälliga eller konstanta, kommer fler aktörer att bjudas in.  
 
Kommunerna är viktiga aktörer för servicefrågorna dels genom att de är huvudmän för flera 
servicefunktioner, att de arbetar med näringslivsutveckling och dels genom deras ansvar för 
den fysiska planeringen. Flera insatsområden kräver ett aktivt kommunalt deltagande och som 
ansvarig organisation för serviceprogrammet ska Region Östergötland stödja, och om möjligt 
bidra med finansiering till kommunala initiativ. Länsstyrelsen ingår i partnerskapet och 
ansvarar för insatser kring grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen handlägger stödet till 
kommersiell service i landsbygdsprogrammet. 
 

Hållbar utveckling 
I framtagande och genomförande av de regionala serviceprogrammen ska 
hållbarhetsdimensionerna beaktas med särskilt fokus på jämställdhet mellan kvinnor och 
män, integration, mångfald samt miljö. Insatserna i programmet ska bidra till att båda 
nuvarande och kommande generationer kan erbjudas goda ekonomiska, sociala och 
miljömässiga förhållanden. Mångfald är ett viktigt begrepp för programmet och det 
övergripande målet är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var 
de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd.  
 
Insatserna i programmet bidrar inte negativt till jämställdhet, integration, mångfald och miljö. 
Tillgänglighet till kommersiell service minskar behovet av bilburna transporter och om viss 
offentlig service även kan samordnas med den kommersiella servicen kan behovet av resor 
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minska ytterligare. Då en butik kan tjäna som en spontan mötesplats i en bygd är detta positivt 
ur integrationssynpunkt. 
 

Regionala strategiprogram 
Nedan redovisas regionala strategiprogram som är relevanta i servicearbetet och som ligger till 
grund för inriktningar och avgränsningar inom det regionala serviceprogrammet. 
 

Regionalt utvecklingsprogram (RUP) 
Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland antogs i maj 2012 och blickar fram mot 
2030. Detta program innehåller ett antal strategier och rekommendationer som har bäring på 
det som ingår i detta program. 
 
Programmets övergripande mål är: 

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

För att uppnå dessa mål anges åtta strategier: 

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

 
Under strategi 4 ”Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar” står det att utvecklingen av 
tätorterna i regionens perifera områden är avgörande för att bibehålla en god service i alla 
delar av regionen. Den rekommendation som ges till kommunerna är att koncentrera den 
offentliga servicen till de tätorter som bedöms ha bäst utvecklingsförutsättningar för att stärka 
dessa som lokala servicecentra. 
 

Bredbandsstrategi för Östergötland 
Sedan 2013 har Östergötland en regional bredbandsstrategi som syftar till att samla 
kommunernas mål och prioriteringar till en regional nivå. Detta för att kunna nå uppsatta mål 
och ha möjlighet att möta framtida krav och behov gällande IT-infrastrukturen samt prioritera 
åtgärder. Strategin sträcker sig till år 2020. Till strategin finns en handlingsplan i vilken 
aktiviteter och ansvariga anges. För att få en regional förankring av arbetet har det bildats ett 
regionalt samverkansforum  

Den regionala strategin har identifierat ett antal kritiska framgångsfaktorer för att målet, att 
90 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020, ska kunna nås. De centrala faktorerna, 
förutom rena stödmedel, är de som påverkar utbyggnaden på landsbygden och i tätorterna. 
Det handlar om förutsättningarna för att s.k. byalagsprojekt ska kunna genomföras samt 
marknadsaktörernas förutsättningar att verka kostnadseffektivt i större tätorter. 

Digitala Agendan för Östergötland 
Den regionala digitala agendan ska bidra till att de mål som beskrivs i det regionala 
utvecklingsprogrammet och i den digitala agendan för Sverige förverkligas. Den regionala 
digitala agendan för Östergötland är framtagen av Länsstyrelsen, Landstinget samt Region 
Östergötland. 
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Ledorden för agendan är ökad samsyn och ökat digitalt samarbete i länet.  
Agendan innehåller fem fokusområden. Inom varje fokusområde beskrivs möjligheter och 
utmaningar samt prioriterade insatser som behöver hanteras. Den digitala agendan för 
Östergötland gäller under perioden 2014-2020, men för att de prioriterade insatserna som 
anges ska vara aktuella avser dessa en tidsperiod om två till tre år.  

 
Den digitala agendans fem fokusområden är:  

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

 

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

Nuläge och Analys 

Nuläge 

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

 
Källa: Tillväxtanalys (2013) bearbetning Länsstyrelsen Östergötland 

 
Antalet landsbygdsbutiker i Östergötland har sedan 2009 minskat med fem stycken eller med 
15 procent. Detta betyder att utslagstakten minskat jämfört med föregående programperiod då 
den låg på 28 procent. Störst förändring gällande dagligvarubutiker har skett i områden med 
mycket hög eller hög tillgänglighet vilket medfört att antalet personer med mer än 5-20 

0 

53% 

107% 

0 -2% -4% 0 -2% 6% 0 

-64% -69% 

1996 2007 2012

Stormarknad minst 2500 m2 Butiker minst 800 m2

Butiker 400-799 m2 Övriga dagligvarubutiker
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minuters färdväg till närmsta butik har ökat.  Förändringen mellan åren 2007 och 2012 visas 
av tabellen nedan. 
 

Tabell 1 – Tillgänglighet till dagligvarubutik 2007 och 2012 

 
Källa: Tillväxtanalys 
 

Bild 1 - Tillgänglighet till dagligvarubutik 2013 

 
 
Nedan visas landsbygdsbutikerna i länet (röda prickar) över en indexerad tillgänglighetskarta1. 
Utöver dessa butiker finns det ett antal butiker som erbjuder ett mindre 
kompletteringssortiment samt butiker som endast har öppet under sommarhalvåret. Även ett 
par kommunhuvudorter samt vissa större kransorter till Linköping och Norrköping har idag 
endast en butik kvar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 

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

Restid med bil
2007 2012 Förändr. 2007 2012 Förändr. 2007 2012 Förändr. 2007 2012 Förändr. 2007 2012 Förändr.

Antal personer 36178 37052 874 8094 9102 1008 137 142 5 - - 0 - - 0

5 - < 10 minuter 10 - < 20 minuter 20 - < 30 minuter 30 - < 40 minuter 40 minuter eller mer
Tillgänglighet till dagligvarubutik år 2007 och 2012 Östergötland (exkl skärgårdsbefolkning)
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Bild 2 – Landsbygdsbutiker i Östergötland 
 

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

Tabell 2 - Tillgänglighet till drivmedelsstationer 2007 och 2012 

 
Källa: Tillväxtanalys 
 
Totalt finns det 46 drivmedelstationer på landsbygden i Östergötland varav 10 är sjömackar. 
Majoriteten av drivmedelsstationerna är automatstationer. I dagsläget finns det inga större 
behov av ytterligare drivmedelstationer på landsbygden, men det är viktigt att bevaka 
utvecklingen, särskilt för de anläggningar som är lokaliserade vid en butik.  
 

Restid med bil
2007 2012 Förändr. 2007 2012 Förändr. 2007 2012 Förändr. 2007 2012 Förändr. 2007 2012 Förändr.

Antal personer 42886 45540 2654 14438 13618 -820 226 127 -99 - - 0 - - 0

Tillgänglighet till drivmedelsstationer år 2007 och 2012 Östergötland (exkl skärgårdsbefolkning)
5 - < 10 minuter 10 - < 20 minuter 20 - < 30 minuter 30 - < 40 minuter 40 minuter eller mer

172



 
 
 

 

12 
 

Grundläggande betaltjänster 
I länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag ingår att bedöma hur de grundläggande betaltjänsterna 
motsvarar samhällets behov. Särskilt fokus ligger på äldre och personer med funktionshinder 
samt möjligheteten för företag att deponera dagskassor. Från och med 2013 utökades också 
uppdraget till att innefatta utvecklingsinsatser.   

Anledningen till betaltjänstuppdraget är att Svensk kassaservice, och därmed betaltjänster hos 
lantbrevbärarna, avvecklades och att lagen om grundläggande kassaservice kom att ersättas av 
det politiska målet att ”alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till 
rimliga priser”. 

Som grundläggande betaltjänster räknas följande: 
• sköta betalningsförmedling, att betala och ta betalt 
• ta ut kontanter 
• sätta in dagskassor på bankkonto för näringsidkare och ideella föreningar 

 
Sedan länsstyrelserna fick uppdraget 2009 har marknaden kring betaltjänster och sättet vi 
utför våra betaltjänster på förändrats. Det område där man tydligast har kunnat se en 
förändring är hos bankerna, vilket både innefattar bankkontor som har lagts ner, men också 
att många av de bankkontor som finns kvar numera är kontantlösa eller kontantminimerade. 
Ett annat område där länsstyrelsen genom bevakningsuppdraget har funnit att problem finns 
är dagskassehanteringen för företag på landsbygden. Detta problem är främst kopplat till 
skärgården, men finns också delvis i andra delar av länet. Tack vare de två betaltjänstombud 
som länsstyrelsen ger stöd åt i skärgårdsområdena Sankt Anna och Arkösund, har detta 
problem minskat. 

 

Analys 
Den geografiska täckningen, utifrån population och besöksnäring, av drivmedelstationer och 
lanthandlare är i stort tillfredställande i länet. Det finns även ett antal butiker, främst i 
områden med stor sommarturism t.ex. skärgården, som idag endast är sommaröppna. Sedan 
början av förra programperioden har minskningen av antalet lanthandlare hejdats något men 
de butiker som finns kvar blir därmed viktigare för tillgängligheten. Ett fortsatt problem är den 
generellt låga omsättningen och/eller försäljningen hos både lanthandlare och 
drivmedelsationer samt att befolkningen på flertalet av de orter som fortfarande har visst 
serviceutbud minskar. 
 
En stor del av landsbygdens befolkning tillbringar bara en del av sin dag på landsbygden. Det 
betyder att för många är den ibland bristande tillgången på servicefunktioner på landsbygden 
inget problem då man ändå besöker en större tätort och där kan få sitt behov av 
servicefunktioner tillgodosett. Problemen blir mer påtagliga för den del av landsbygdens 
befolkning som har sitt dagliga arbete på landsbygden eller som av andra skäl har svårt att ta 
sig till någon större ort. Det är viktigt att kommunen har en plan och beredskap för att kunna 
lösa varuförsörjningen för de personer som har svårt att ta sig till sin närmsta butik. För denna 
grupp kan även fler saker än varuförsörjningen försvinna när butiken stänger då denna har en 
viktig roll som social träffpunkt och fungerar som en offentlig lokal i bygden. I vissa områden 
kan därför alternativa mötesplatser, om sådana saknas, vara viktiga. Även kollektivtrafiken är 
viktig för butiken och ortens attraktivitet. På vissa orter reser många kollektivt till och från 
arbetet och det är då viktigt att av- och påstigningsplatserna finns nära butiken och att 
öppettider matchas med tidtabeller.  
 
Om servicen på en ort utarmas innebär det att ortens attraktivitet minskar, vilket försämrar 
möjligheterna för såväl befintliga företag som nyetableringar.   
Hur lönsamheten ska förbättras handlar om en kombination av flera saker. Det kan vara 
förbättrade inköpsvillkor från grossister, högre köptrohet hos lokalbefolkningen, 
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energieffektivisering, förbättrad varudistribution och att kunna skapa ett värde i verksamheten 
som invånare utanför orten också uppskattar. Sammantaget gör detta att tillgänglighet till 
kommersiell service såsom dagligvaror och drivmedel bör vara en prioriterad insats i 
programmet. Detta område innefattar även ombudsverksamhet som till exempel post, spel och 
apotek vilket både fungerar som servicefunktioner till orten och ger butiken fler ben att stå på. 
 
För att utveckla den kommersiella och offentliga servicen på landsbygden behövs det en 
helhetssyn över orten. Alla saker som sker där påverkar varandra och det är därför viktigt att 
göra konsekvensanalyser för den kommersiella och offentliga servicen vid åtgärder på orten. 
Här kan t.ex. kommunal översiktplanering och planering för varuförsörjningen eller liknande 
spela roll. Många servicefunktioner är på tillbakagång i landsbygden vilket skapar problem för 
många boende. Att det finns vägar för att samordna den offentliga servicen med den 
kommersiella kan leda till att de boende får en förbättrad servicenivå och att den kommersiella 
servicen samtidigt får utökade möjligheter. Det finns även regionala aktörer som är viktiga för 
kommersiell och offentlig service som t.ex. länstrafiken. Samordning av serviceslag och 
kommunal och regional serviceplanering bör därför ingå som prioriterade insatser i 
programmet. 
 
I och med att länsstyrelsen ska arbeta för utvecklingsinsatser inom betaltjänstlösningar på 
landsbygden så är det viktigt denna fråga blir en del av det regionala serviceprogrammet. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att det under kommande programperiod finns ytterligare ett 
par områden i länet där avstånden till deponering av dagskassor är stora och där insatser kan 
behövas. Då marknaden ej kan täcka kostnaderna för olika deponeringslösningar kan fortsatt 
statligt stöd behövas. Fokus ligger därmed på deponering av dagskassor men övriga 
betaltjänstlösningar kopplade till grundläggande betaltjänster kan också bli aktuella inom det 
regionala serviceprogrammet.  

Tillgång till bredband och fungerande mobiltelefoni är också en för landsbygdens invånare 
väsentlig servicefunktion som marknaden inte tillgodoser idag. Här finns ett stort behov av 
förbättringar. Östergötland har idag en bredbandsstrategi för länet och en arbetsgrupp 
kopplad till denna. 
Nedan visas en SWOT analys över den kommersiella servicen på landsbygden i Östergötland. 
 
 

 
Styrkor 
• Relativt god servicetillgänglighet i 
länet 
• Goda exempel på servicepunkter  
• Samverkansprojekt mellan ideell, 
privat och offentlig sektor 
• Engagemang hos lokalbefolkningen 
• Kommuner som engagerar sig i 
servicefrågorna 
• Pågående bredbandsutbyggnad 

Svagheter 
• Minskat kundunderlag i flera orter 
som idag har butik kvar 
• Låg köptrohet 
• Inköpsvillkor från grossister 
• Låg omsättning i butikerna 
• Vissa områden har långt till närmsta 
deponeringsställe för dagskassor 
• Fortfarande låg andel som har tillgång 
till bredband om 100 Mbit/s 

Möjligheter 
• Kommunalt engagemang för 
servicefrågorna 
• Samordnade inköp och samordnad 
distribution 
• Ny teknik  
• Ökad samordning av serviceslag 
• Kommunal och regional planering 
där hänsyn till landsbygdens service 
tas 

Hot 
• Fortsatt befolkningsminskning i orter 
med endast en butik 
• Lågt engagemang för servicefrågor i 
kommuner 
• Försämrade inköpsvillkor från 
grossister  
• Försämrade kollektiva förbindelser 
• Att färre personer som vill/kan driva 
mindre butiker på landsbygden 
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Prioriterade områden 

I detta kapitel anges de för programmet prioriterade områdena. Dessa gäller för hela 
programperioden, men kan vid behov revideras. Kopplat till områdena finns även mätbara 
indikatorer. De prioriterade områdena är valda med hänsyn till analysen för länet samt 
programmets syfte och övergripande mål. 
 
Syftet med det regionala serviceprogrammet för Östergötland är att bidra till att uppnå en god 
tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles- och 
landsbygd. Programmet har som övergripande mål att skapa förutsättningar för människor 
och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga 
avstånd.  
 
De prioriterade områdena för Östergötlands Regionala Serviceprogram är: 
 

1. Tillgänglighet till dagligvaror 
2. Tillgänglighet till drivmedel 
3. Tillgång till grundläggande betaltjänster 
4. Kommunal och regional serviceplanering 

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

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

 

 
  

 
1) Tillgänglighet till dagligvaror 

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

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

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

4) Kommunal och regional serviceplanering 
Indikator: Alla kommuner i länet ska ha en aktuell varuförsörjningsplan 
eller motsvarande.  
Nuläge: Flera planer är i behov av uppdatering 
 

! Innovativa lösningar och samordning av 
serviceslag ska uppmuntras inom alla ovanstående 
områden. 
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Insatser 2018 
För att arbetet inom det regionala serviceprogrammet ska leda till att uppsatta mål uppnås 
fordras att konkreta insatser identifieras och planeras inför själva genomförandet. 
Identifiering och planering av programmets insatser ska göras en gång per år inför det 
kommande året. Vid framtagning av insatser är det viktigt med ett kommunalt deltagande. De 
kommunala kontaktpersonerna för servicefrågor, Länsstyrelsen samt Region Östergötland 
ingår i det partnerskap för serviceprogrammet som tillsammans arbetar fram nya insatser. I 
samband med den årliga uppföljningen av det regionala serviceprogrammet ska en beskrivning 
av det kommande årets insatser tas fram.  
 
Under 2017-2019 har Region Östergötland fått stöd från Tillväxtverket för ett projekt som 
syftar till att förstärka arbetet med serviceutveckling i Östergötland på alla nivåer. Projektet 
delfinansieras av alla 13 kommuner i Östergötland och Region Östergötland. Projektets 
målsättning är att skapa ett arbetssätt som fortsätter efter projektet, genom upparbetade 
arenor där servicefrågan står på agendan. Målet är att alla kommuner i Östergötland påbörjar 
arbetet med att uppdatera sina varuförsörjningsplaner och att livsmedelsbutiker och 
drivmedelsstationer på landsbygden är långsiktigt livskraftiga.  
 
Under 2018 kommer projektet att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 
tjänstepersoner på kommunal och regional nivå: 

• Servicepunkter som begrepp. Vad kan finnas för behov av servicepunkter på lokal nivå. 
Vi kommer att titta på exempel på servicepunkter som finanserias av kommuner och 
hur avtal och köp av tjänst kan se ut i övriga landet. 

• Öka kännedomen om vilka resurser som finns inom det befintliga främjarsystemet, till 
exempel i form av rådgivning från Nyföretagarcentrum, Almi och Coompanion. Vi 
kommer också att arbeta med informationsinsatser gällande den rådgivning som kan 
erbjudas via Landsbygdsprogrammet. 

 
Vi fortsätter under 2018 det processarbete vi påbörjat kring hur kommunerna planerar och 
arbetar med sin varuförsörjning, främst genom att arbeta med metoden ortsanalyser. 
 
Under 2018 förbereder vi den förändring av riktlinjerna för hemsändningsbidraget som 
inträder 1/1 2019. Det innebär informationsinsatser till utförare av hemsändning och översyn 
av kommunernas regler för hemsändningsbidrag.  
 
Partnerskapet samverkar genom att vi arrangerar två partnerskapsmöten under 2018. 
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Aktuella insatser finns i figuren nedan: 
 

 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning samt utvärdering av insatser kommer att ske årligen genom ett möte med 
partnerskapet i slutet av året. Under detta partnerskapsmöte kommer insatserna som gjorts 
under det gångna året att följas upp/utvärderas samt nästkommande års insatser tas 
fram/planeras.  Ytterligare uppföljningar av insatser kan komma att göras efter behov, t.ex. om 
insatsen har genomförts i projektform. Gällande innovativa lösningar och samordning av 
serviceslag kommer detta särskilt exemplifieras i återrapportingen till Tillväxtverket. 
 
Uppföljning samt utvärdering av indikatorerna kommer att göras årligen i samband med 
partnerskapsmötet och den årliga rapporteringen.  
  

Beskrivning av årliga insatser för respektive insatsområde 

Prioriterat område 1: 
Tillgänglighet till 

dagligvaror 

Insatser 2018 
- Informationsinsatser om 

rådgivning  

Insatsmål: 
Bidra till god kännedom hos 

servicegivare och 
kommunala 

tjänstepersonerom vilka 
aktörer och insatser som 

finns inom främjarsystemet i 
Östergötland  

Resultatmål: 
Alla prioriterade butiker får  

rådgivning utifrån sina   
förutsättningar    

Effektmål: 
Rådgivning har ökat 
förutsättningarna för 

lönsamma butiker i länet 

Prioriterat område 2 
Tillgänglighet till 

drivmedel 

Insatser 2018 
-Bevakning 

Prioriterat område 3 
Grundläggande 

betaltjänster 

Insatser 2018 
- Dagskasselösningar 

Insatsmål: 
Undersöka möjligheten till 

dagskasselösningar i 
områden med mer än tre mil 

till dagskassedeponering 
Resultatmål:  

Möjligheterna till 
dagskassedeponering med 

mer än tre mil till 
dagskassedeponering har 

utretts 
 Effektmål:  

Förutsättningrana är utredda 
för etablering av 

dagskassedeponering 
 

Prioriterat område 4 
Kommunal och regional 

serviceplanering 

Insatser 2018 
- Projekt regional 
serviceutveckling 

Insatsmål: 
Alla kommuner ska under 

perioden ta fram en 
varuförsöjningsplan eller 

liknande 
Resultatmål: 

Servicefrågorna får en 
naturlig del i den 

kommunala planeringen 
Effektmål: 

Bättre förutsättningar för en 
god servicenivå inom rimliga 

avstånd 
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Källor 

 
Landstinget Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Regionförbundet Östsam 2013, Digital 
Agenda för Östergötland 2014-2020 
 
Länsstyrelsen Östergötland, Bredbandsstrategi för Östergötland 2013-2020, Rapport 2013:1 
 
Regionförbundet Östsam, Regionalt Utvecklingsprogram >2030 för Östergötland 
 
Tillväxtanalys, PIPOS, http://www.tillvaxtanalys.se/sv/analysplattformar/geografisk-analys---
pipos.html 
 
Tillväxtanalys 2013, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012, Rapport 
2013:04 
 
Tillväxtverket 2013, Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala 
serviceprogram 2014-2018 
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Riktlinjer för stöd till kommersiell service i Östergötlands län 
2018 

 
Riktlinjerna tillämpas för stöd till kommersiell service avseende dels stödformer riktade mot 
butiker och drivmedelsstationer på landsbygden i länet samt hemsändningsbidrag till 
kommunerna. De har arbetats fram utifrån förordningen SFS 2000:284 om stöd till 
kommersiell service och åtgärden stöd till kommersiell och offentlig service i 
landsbygdsprogrammet.  
 
Övergripande riktlinjer  
 
Stödformerna är servicebidrag, hemsändningsbidrag och ett nytt driftbidrag via förordningen 
SFS 2000:284 samt den nya stödformen inom landsbygdsprogrammet. Servicebidrag, 
driftbidrag och investeringsbidraget kan lämnas till butiker och försäljningsställen för 
drivmedel på landsbygden. Hemsändningsbidrag kan lämnas till kommunerna. 
 
Butiker som kan erhålla stöd 
 
Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker på landsbygden i hela länet där 
försörjningen är hotad. Stöd kan därmed inte lämnas om det finns mer än en butik på orten 
eller i dess närhet. Generellt sett bör minst 10 km gälla som avstånd mellan butiker men de 
geografiska och befolkningsmässiga förhållandena för övrigt bör dock alltid beaktas. 
Grundläggande är att butikerna dels ska erbjuda ett fullservicesortiment och dels ska ha öppet 
året runt. Butiker med en förhållandevis hög omsättning är inte föremål för stöd. I denna 
bilaga anges de butiker som prioriteras under 2017. 
 
Hemsändningsbidrag till kommunerna 

• Statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 35 % om det kommunala 
hemsändningsbidraget uppgår till minst 60 kr per hemsändning, dock kan 
statligt bidrag lämnas med högst 50 kr per hemsändning.  
 

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

 
• Bidrag lämnas endast om nettoutgiften uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp 

(22 200 kr). 
 
Servicebidrag 
 
Tillämpning av servicebidrag är restriktiv och gäller enbart för butiker som är prioriterade. Ett 
servicebidrag kan lämnas med högst 250 000 kronor per år under en treårsperiod. Ett 
tillfälligt underskottsbidrag är inte någon långsiktig lösning och servicebidrag kan lämnas vid 
akuta situationer som sjukdom eller liknande. Vid övertagande av butik kan ett servicebidrag 
lämnas med 100 000 kronor för att täcka uppstartskostnader. Detta under förutsättning att 
butiken bedöms vara lönsam på sikt. 
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Driftstöd till butiker i såbara och utsatta lägen 
 
Tillväxtverket avsätter årligen medel till driftstöd. De butiker i länet som är aktuella för denna 
stödform har valts från en analys av Tillväxtanalys. Kriterierna är att försäljningsstället ska 
vara beläget mer än 15 kilometer från annat försäljningsställe, öppna året runt och en 
omsättning på högst 11 miljoner kronor. Stödets storlek beräknas utifrån en beräkningsmodell 
och högsta stödet är 300 000 kronor per år.  
 
Stöd till kommersiell och offentlig service inom landsbygdsprogrammet 
 
I det nya landsbygdprogrammet har det införts ett nytt projektstöd till kommersiell service. 
Stödet kan lämnas till investeringar i byggnader, maskiner och inventarier. Budgeten för 
denna åtgärd uppgår till 14,5 miljoner för programperioden 2014-2020. 
 

1. Stöd ges till 50 procent av stödberättigade utgifter om det inte finns särskilda skäl 
enligt punkt 2. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd ifall stödberättigade 
kostnader är mindre än 50 000 kronor. 
 

2. Stöd ges till 90 procent av stödberättigade kostnader om det finns särskilda skäl enligt 
nedan. Stöd beviljas inte till dessa ansökningar om stöd ifall de stödberättigade 
kostnader är mindre än 30 000 kronor. 

 Investeringar i förbättrad tillgänglighet 
 Investeringar vid nystart av nedlagd butik 
 Investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering 
 Investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande 

servicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som post och 
pakethantering eller apotek 

 Försäljningsstället för dagligvaror eller drivmedel är prioriterad i lässtyrelsens 
handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen 

I Östergötland är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare under en treårsperiod. 
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Riktlinjer för stöd till kommersiell service i Östergötlands län 
2019 

Hemsändningsbidrag till kommunerna 
 
Förändrade riktlinjer avseende hemsändningsbidrag till kommunerna börjar 
gälla 1/1 2019. 
 
Region Östergötland kan lämna statligt hemsändningsbidrag till kommunerna i Östergötland 
med grund i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service.  
 
Bidraget syftar till att det på landsbygden ska kunna upprätthållas en försörjning av 
dagligvaror trots långa avstånd till dagligvarubutik.  
 
Bidraget avser ersättning till kommunerna för transportkostnader. 
 

Förutsättningar för hemsändningsbidrag 
Kommunerna ska säkerställa att hemsändningsbidraget används för hushåll som har långa 
avstånd till närmaste dagligvarubutik eller saknar möjlighet att själva ta sig till butiken.  
 
Hemsändning får ske i områden där servicen är gles.  
 
Hemsändning får ske en gång per vecka till fastboende hushåll som har långa avstånd till 
närmaste dagligvarubutik eller saknar möjlighet att på annat sätt ta sig till närmaste 
dagligvarubutik. 
 
För resa till butik hänvisas i första hand till Östgötatrafikens närtrafik som är en service för 
boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Närtrafiken kan beställas till 
och från alla adresser som har mer än 2 kilometer till närmaste hållplats.  
 
Hemsändningsbidraget får användas till särskilda inköpsturer om lokala förutsättningar 
motiverar det eller om särskilda skäl föreligger. 

 

Belopp för hemsändningsbidrag 
Statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 50% om det kommunala ersättningen uppgår 
till minst 60 kr per hemsändning, dock kan statligt bidrag lämnas med högst 100 kr per 
hemsändning. 
 
Statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 35% av kommunens direkta kostnader för att 
anordna särskilda inköpsturer, dock kan statligt bidrag lämnas med högst 50 kr per hushåll 
och tillfälle. 
 
Bidrag lämnas endast om nettoutgiften uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr, 
2018). 
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Prioriterade butiker 2018 Prioriterade butiker 2018 

Finspång Norrköping 

Igelfors livs David Servicehandel, Norsholm 

LP Livs i Hällestad Söderköping 

Coop nära Rejmyre Bottna 

Kinda Östra Ryd 

Melkerssons Livs, Horn Vadstena 

Linköping Borghamns Kiosk o Fisk 

Pepparkvarnens Livs, Brokind  Valdemarsvik 

Pepparkvarnens Livs, Skeda udde Ringarums Livs 

Ulrika Butik & café Ydre 

Halid Import & export, Nykil Asby Lanthandel 

Bestorp Rydsnäs handel 

Mjölby Åtvidaberg 

Markus Livs, Väderstad Mårtens Handel, Björsäter 

Önnebo Lanthandel Pepparkvarnens Livs, Grebo 

Motala Sjöberga Lanthandel, Kvarnvik 

Axéns Lanthandel, Nykyrka Ödeshög 

Four Röda Rosor, Godegård Rök  

Fornåsa Livs  

Matbutiken Tjällmo  

 

183



Re
gi

on
 Ö

st
er

gö
tla

nd
, k

om
m

un
ik

at
io

ns
en

he
te

n 
20

18

184



 

 

 

Regler för varuhemsändning 

på landsbygden 

Med kommunalt bidrag 

Datum 2019-02-21 

Ärendenummer 

Versionsnummer 2.0 

 

185



 

 

 

M E D  K O M M U N A L T  B I D R A G  

Regler för Regler för varuhemsändning på 

landsbygden 

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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Regler för hemsändning av varor med 

kommunalt bidrag  

 

Finspångs kommun erbjuder varuhemsändning med kommunalt bidrag för privatpersoner 

boende på landsbygden utanför Finspångs tätort.  Varuhemsändning med kommunalt bidrag 

innebär en möjlighet att få dagligvaror hemkörda till bostaden utan kostnad för privatpersoner 

av en livsmedelsbutik placerad på landsbygden utanför Finspångs tätort.  

Livsmedelsbutik nämns nedan som ”handlare”. Finspångs kommun nämns som ”kommunen”. 

”Hushåll” nedan omfattar privata hushåll. 

 

 

1. Generellt villkor 

Regionalt serviceprogram 2014-2020 (reviderat TSN 2018-35) bygger på förordning, SFS 

2000:284. I serviceprogrammet framkommer att statligt stöd till kommersiell service kan 

lämnas till utsatta dagligvarubutiker på landsbygden där försörjningen är hotad.  

Varuhemsändningsbidraget kan utgå till en handlare genom godkänd ansökan om tillstånd hos 

Finspångs kommun. Se bilaga 1.  

Kommunalt bidrag för hemsändning av varor kan enbart beviljas till handlare med giltig F-

skattsedel och registrering för moms.  

I Finspångs kommuner gäller att en handlare kan ansöka hos kommunen om att få kommunalt 

hemsändningsbidrag för att leverera dagligvaror till sina kunder.  Det kommunala 

varuhemsändningsbidraget utbetalas alltid till godkänd handlare för att täcka delar av deras 

kostnader för varuhemsändning.  

Kommunalt varuhemsändningsbidrag till handlare kan enbart lämnas till en handlare om 

handlaren är ensam på orten eller i dess närhet. Avståndet till närmaste annan handlare ska 

vara minst 10 kilometer från den handlare som ansöker om hemsändningsbidrag. Vidare ska 

handlaren erbjuda ett mångsidigt utbud av dagligvaror och handlaren ska ha öppet året runt.  

Handlaren får inte ta ut kostnader från kunden för packning/hantering/transport eller dylikt. 

Vidare får handlaren enbart ta ut/redovisa en hemsändningskostand per tillfälle om det sker 

flera leveranser vid samma tillfälle till samma adress, exempelvis i ett hyreshus med fler 

lägenheter eller vid leverans till serviceboende, särskilda boende för äldre eller liknande 

bostäder. 
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2. Ansökan för hemsändning, handlare 

Ansökan om varuhemsändning med kommunalt bidrag ”Ansökan för hemsändning av varor 

på landsbygden i Finspångs kommun” (Bilaga 1) ska sändas till Finspångs kommun en gång 

per år. Ansökan ska lämnas senast den 1 december för godkännande för kommande år. 

Ansökan ska vara komplett ifylld innan beslut för varuhemsändning med kommunalt bidrag 

kan tas. Ett eventuellt avslag ska motiveras skriftligen på så sätt att handlaren har möjlighet 

att förbättra och utveckla verksamhet för att återkomma med en ny ansökan kommande år. 

 

3. Redovisning av utförd hemsändning, handlare 

Redovisning av genomförda varuhemsändningar ska göras i efterhand enligt blankett 

”Rapportblankett för varuhemsändning på landsbygden i Finspångs kommun” (bilaga 2). 

Blanketten redovisas i samband med fakturering från handlaren enligt punkt 7. 

 

4. Till vem kan varuhemsändning med kommunalt bidrag 

utföras? 

Den handlare som blivit godkänd för hemsändning av varor till hushåll med stöd av 

kommunalt hemsändningsbidrag får bidrag till hushåll utanför Finspångs tätort som annars 

saknar möjlighet att trygga sin varuförsörjning, exempelvis på grund av funktionsnedsättning, 

sjukdom eller ålder (som exempel boende i servicelägenheter och tillfälliga 

funktionsnedsättningar till följd av skada). Handlaren säkerställer att hushållet har behov av 

varuhemsändning med kommunalt bidrag. 

Varuhemsändning med kommunalt bidrag får ske max en (1) gång per vecka per hushåll, 

summan av varor ska överstiga 150 kronor per tillfälle. Hushållet ska endast betala för de 

levererade varorna. Frakt- eller expeditionsavgift får ej påföras på de dagligvaror som 

omfattas av det kommunala varuhemsändningsbidraget. 

 

5. Godkända varuslag 

Varuhemsändningsbidrag gäller hemkörning av dagligvaror som finns i handlarens 

mångsidiga utbud av dagligvaror.  Övriga varor/tjänster ligger inte till grund för det 

kommunala bidraget för varuhemsändning. 

  

6. Organisation och distribution 

Handlaren och aktuell kund ingår en överenskommelse med varandra om hemsändning av 

varor. I den regleras exempelvis tidpunkt för leverans och betalningsvillkor. Hantering av 

beställningar samt distribution av varor till hushållet sköts av handlaren. Handlaren har ansvar 

för kvalitet och hantering fram till och med leverans. 
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7. Varuhemsändningsbidragets storlek och utbetalning 

Det kommunala varuhemsändningsbidragets storlek beslutats i kommunfullmäktige. Aktuellt 

belopp meddelas i samband med beslut om handlaren får utföra varuhemsändning med 

kommunalt bidrag. 

Varuhemsändningsbidraget utbetalas en gång per kvartal efter faktura från handlaren med 

bifogad redovisning enligt Bilaga 2. Redovisning för sista kvartalet ska lämnas till kommunen 

senast under vecka 2 nästföljande år. 

 

8. Kontroll 

Kommunen har rätt att del av handlarens bokföring och övriga relevanta handlingar för 

kontroll av varuhemsändningen, vilket även inkluderar uppgifter om de hushåll som erhåller 

hemsändning. Kommunen har rätt att göra stickprovskontroll både hos aktuella hushåll och 

hos handlaren. 

 

9. Indragning av bidrag och uppsägning av avtal. 

Bidraget kan dras in omedelbart om det visar sig att handlaren inte fullgör sina åtaganden 

enligt punkt 1-6 eller om det visar sig finnas missförhållanden efter kontroll enligt punkt 8. 

Handlaren kan bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetalade bidrag. 

En handlare kan säga upp överenskommelsen skriftligt tre månader innan planerat avslut på 

varuhemsändningen. Om kommunen önskar säga upp överenskommelsen av andra 

anledningar än i ovanstående stycke görs detta i samband med den årliga prövningen. 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

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

Kommunstyrelsen 

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som 
inte verkställs inom lagstadgad tid 2019 sektor social 
omsorg 

Sammanfattning 

Icke verkställda biståndsbeslut  
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande 
biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO. 
Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden 
och till kommunfullmäktige. 

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker: 
uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga, 
resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt 
med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den 
enskilde vill vara ledig under en tid. 

Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 1 2019. 

Insatskategori Nuläge Man Kvinna 

Antal dagar   
sedan beslut/ 
avbrott 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1 499 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1 672 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1 675 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1 522 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1 267 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1 181 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1 186 
Bostad för vuxna 
SoL Ej verkställt 1 198 
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Bostad för barn och 
ungdomar LSS Ej verkställt 1  455 

Daglig verksamhet Avvaktar  1 251 

Kontaktperson Ej verkställt 1  339 

Kontaktperson Ej verkställt 1  140 

Kontaktperson Ej verkställt  1 205 

Kontaktperson Ej verkställt 1  158 

Kontaktperson Ej verkställt 1  135 

Kontaktperson Ej verkställt 1  266 

Kontaktperson Ej verkställt 1  100 

Kontaktperson Ej verkställt  1 164 

Socialt kontrakt  Ej verkställt  1 195 
 

 

 

Förslag till beslut 
 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att ta informationen till protokollet 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 164   Dnr: KS.2019.0436 

 

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte 
verkställs inom lagstadgad tid 2019 sektor social omsorg 

Sammanfattning 

Icke verkställda biståndsbeslut  
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande 
biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO. 
Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden 
och till kommunfullmäktige. 

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker: 
uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga, 
resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt 
med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den 
enskilde vill vara ledig under en tid. 

Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 1 2019. 

Insatskategori Nuläge Man Kvinna  

Antal dagar   
sedan beslut/ 
avbrott 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 499 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  672 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 

 
1 675 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  522 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 267 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 181 
Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 186 
Bostad för vuxna 
SoL Ej verkställt 1  198 
Bostad för barn och 
ungdomar LSS Ej verkställt 1  455 

Daglig verksamhet Avvaktar  1 251 
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Kontaktperson Ej verkställt 1  339 

Kontaktperson Ej verkställt 1  140 

Kontaktperson Ej verkställt  1 205 

Kontaktperson Ej verkställt 1  158 

Kontaktperson Ej verkställt 1  135 

Kontaktperson Ej verkställt 1  266 

Kontaktperson Ej verkställt 1  100 

Kontaktperson Ej verkställt  1 164 

Socialt kontrakt  Ej verkställt  1 195 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att ta informationen till protokollet 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen 

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda 
beslut äldreomsorg kvartal 1 2019 

Sammanfattning 

Ansvarig nämnd har enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.6 h § skyldighet att till 

kommunfullmäktige kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 

§, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Av redovisningen

ska framgå hur stor del av de icke verkställda besluten som gäller bistånd till

kvinnor respektive män.

Under första kvartalet 2019 fanns13 beslut som inte kunnat verkställas inom tre 

månader inom sektor Vård och omsorg.  

Ärende Antal dagar Man/Kvinna Kommentar 

59 111 K Platsbrist, verkställt 190104 

61 194 M Platsbrist 

63 145 K Platsbrist, verkställt 190304 

67 152 K Platsbrist, verkställt 190402 

68 153 M Platsbrist, verkställt 190211 

70 195 K Platsbrist, har tackat nej till ett 

erbjudande, verkställt 190325 

72 122 M Platsbrist, verkställt 190222 

73 126 M Platsbrist 

75 145 K Platsbrist 

76 150 K Platsbrist 

79 111 K Platsbrist 

80 118 M Platsbrist 

82 103 K Platsbrist 
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Förslag till beslut 

 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att ta informationen till protokollet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 165   Dnr: KS.2019.0101 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut 
äldreomsorg  kvartal 1 2019 

Sammanfattning 
Ansvarig nämnd har enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.6 h § skyldighet att till 
kommunfullmäktige kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §, 
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Av redovisningen ska 
framgå hur stor del av de icke verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor 
respektive män.  

Under första kvartalet 2019 fanns13 beslut som inte kunnat verkställas inom tre 
månader inom sektor Vård och omsorg.  

 

Ärende Antal dagar Man/Kvinna Kommentar 

59 111 K Platsbrist, verkställt 190104 

61 194 M Platsbrist 

63 145 K Platsbrist, verkställt 190304 

67 152 K  Platsbrist, verkställt 190402 

68 153 M Platsbrist, verkställt 190211 

70 195 K Platsbrist, har tackat nej till ett 

erbjudande, verkställt 190325 

72 122 M Platsbrist, verkställt 190222 

73 126 M Platsbrist 

75 145 K Platsbrist 

76 150 K Platsbrist 

79 111 K Platsbrist 

80 118 M Platsbrist 

82 103 K Platsbrist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1.  Att ta informationen till protokollet 

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen 

Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen - behov 
och möjliga alternativ 

Sammanfattning 
Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten andel 
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till hösten 2016 
klarat att erbjuda boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns.  

Den äldre befolkningen ökar i Finspång så som i övriga Sverige. Medborgarnas 
behov av hjälp och stöd ökar med åldern. Åldersgruppen över 80 år kommer inom 
10 år att öka med ca 400 personer.  

Sektorn har genomfört en utredning av behov och möjliga alternativ avseende 
utbyggnad av boende. Inom ramen för uppdraget har sektorn: 

1. Tagit fram en befolkningsprognos för äldre

2. Kartlagt nuläge inom vård och omsorg avseende boendeplatser, beläggning
och volym

3. Utrett behov av nya särskilda boendeplatser

4. Belyst resurseffektivt boende ur bemanning och administrationssynpunkt

5. Visat på alternativ för utökning av platser:

a. Hällestadgården

b. Utökning av platser i tätort i befintliga lokaler

c. Vad händer med Storängsgården?

Behov av nytt boende 

Flera arbetsgrupper inom sektor vård- och omsorg har fått uppdrag att utreda olika 
boendealternativ.  

Vid boendeplaneringar bör kommunen ta hänsyn till framtida 
rekryteringsutmaningar, digitalisering, hanterbara chefsområden och lokaler som 
underlättar effektivt resursutnyttjande. 
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Utredningen visar att det inom äldreomsorgen finns ett behov av 30 nya 
boendeplatser inom de kommande åren. 

Sektorn ser flera möjliga alternativ: 

Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser  

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården innebär ett behov av 100 nya 
platser som tillgodoses genom nybyggnation. 

Alternativ 2 Hällestadgården och nybyggnation  

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom 
tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av 89 platser. 

Alternativ 3 Tätort och nybyggnation 

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom 
tillbyggnation av 6 nya platser på Hårstorpsgården, 4 nya platser på Tegelbacken 
och nybyggnation av 91 platser. 

Alternativ 4 Nybyggnation 30 platser 

Det ökade behovet innebär ett behov av 30 nya platser och tillgodoses med 

nybyggnation 30 platser. 

 

En förkalkyl är gjord och belyser investeringskostnader, hyreskostnader och 

kapitalkostnader. 

 

  

 

Förslag till beslut 
 

Sektor vård och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Enligt något av ovanstående alternativ. 

2. Att beakta sektor samhällsbyggnads och sektor vård och omsorgs kostnader 
i budgetarbetet 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 171   Dnr: KS.2019.0146 

 

Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen - behov och 
möjliga alternativ 

Sammanfattning 
Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten andel 
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till hösten 2016 
klarat att erbjuda boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns.  

Den äldre befolkningen ökar i Finspång så som i övriga Sverige. Medborgarnas 
behov av hjälp och stöd ökar med åldern. Åldersgruppen över 80 år kommer inom 
10 år att öka med ca 400 personer.  

Sektorn har genomfört en utredning av behov och möjliga alternativ avseende 
utbyggnad av boende. Inom ramen för uppdraget har sektorn: 

1. Tagit fram en befolkningsprognos för äldre  

2. Kartlagt nuläge inom vård och omsorg avseende boendeplatser, beläggning 
och volym 

3. Utrett behov av nya särskilda boendeplatser 

4. Belyst resurseffektivt boende ur bemanning och administrationssynpunkt 

5. Visat på alternativ för utökning av platser: 

a. Hällestadgården 

b. Utökning av platser i tätort i befintliga lokaler 

c. Vad händer med Storängsgården? 

 

Behov av nytt boende 

Flera arbetsgrupper inom sektor vård- och omsorg har fått uppdrag att utreda olika 
boendealternativ.  

Vid boendeplaneringar bör kommunen ta hänsyn till framtida 
rekryteringsutmaningar, digitalisering, hanterbara chefsområden och lokaler som 
underlättar effektivt resursutnyttjande. 

Utredningen visar att det inom äldreomsorgen finns ett behov av 30 nya 
boendeplatser inom de kommande åren. 
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Sammanträdesdatum:  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Sektorn ser flera möjliga alternativ: 

Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser  

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården innebär ett behov av 100 nya 
platser som tillgodoses genom nybyggnation. 

Alternativ 2 Hällestadgården och nybyggnation  

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom 
tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av 89 platser. 

Alternativ 3 Tätort och nybyggnation 

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom 
tillbyggnation av 6 nya platser på Hårstorpsgården, 4 nya platser på Tegelbacken 
och nybyggnation av 91 platser. 

Alternativ 4 Nybyggnation 30 platser 

Det ökade behovet innebär ett behov av 30 nya platser och tillgodoses med 
nybyggnation 30 platser. 
 
En förkalkyl är gjord och belyser investeringskostnader, hyreskostnader och 
kapitalkostnader. 
 

Yrkande 
Marie Johansson (KD) yrkar på alternativ 2 med tillägget ”att se över ombyggnation 
av Solgläntan, Tegelbacken, till fyra nya dementlägenheter. 
 
Inge Jacobsson (M), Stefan Carlsson (V), Ulrika Jeansson (S) och Hugo Andersson 
(C) bifaller Marie Johanssons yrkande. 
 
Torgny Maurer (SD) yrkar på alternativ 4 med motiveringen ”Med tanke på det 
osäkra ekonomiska läget bör vi försöka hålla nere kommunens lånegrad i möjligaste 
mån.” 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Marie Johanssons (KD) yrkande att välja alternativ 2 med 
tillägget ”att se över ombyggnation av Solgläntan, Tegelbacken, till fyra nya 
demenslägenheter. 
Vidare finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller att-sats nummer 2 och att 
ärendet ska skickas vidare till kommunfullmäktige. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att välja alternativ 2 (Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården 
tillgodoses genom tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och 

nybyggnation av 89 platser), och se över ombyggnation av Solgläntan, 

Tegelbacken till fyra nya demenslägenheter 
 

2. Att beakta sektor samhällsbyggnads och sektor vård och omsorgs kostnader 
i budgetarbetet 

 
 

Reservation 
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Torgny Maurers (SD) yrkande att välja alternativ 4. 

 
 

- - - - - 
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Sammanfattning 

Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten 

andel särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till 

hösten 2016 klarat att erbjuda boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns.  

Den äldre befolkningen ökar i Finspång så som i övriga Sverige. 

Medborgarnas behov av hjälp och stöd ökar med åldern. Åldersgruppen 

över 80 år kommer inom 10 år att öka med ca 400 personer.  

Visionen 30 000/2035 påverkar behov och befolkningsprognosen. Sektorn 

gör bedömningen att en uppföljning av boendeplaneringar behöver göras 

regelbundet för att den ska följa utvecklingen. 

Flera arbetsgrupper inom sektor vård- och omsorg har fått uppdrag att 

utreda olika boendealternativ.  

Vid boendeplaneringar bör kommunen ta hänsyn till framtida 

rekryteringsutmaningar, digitalisering, hanterbara chefsområden och lokaler 

som underlättar effektivt resursutnyttjande. 

Sektorn ser flera möjliga alternativ: 

Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser  

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården innebär ett behov av 

100 nya platser som tillgodoses genom nybyggnation. 

Alternativ 2 Hällestadgården och nybyggnation  

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom 

tillbyggnation av 12 nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av 89 

platser. 

Alternativ 3 Tätort och nybyggnation 

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom 

tillbyggnation av 6 nya platser på Hårstorpsgården, 4 nya platser på 

Tegelbacken och nybyggnation av 91 platser. 

Alternativ 4 Nybyggnation 30 platser 

Det ökade behovet innebär ett behov av 30 nya platser och tillgodoses med 

nybyggnation 30 platser.  
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2 

Bakgrund 

Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten andel särskilda 

boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till hösten 2016 klarat att erbjuda 

boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns. Under senare delen av året och fortsatt under 

2017 har dock betydligt fler väntat på plats till ett särskilt boende (säbo) än tidigare. 

Volymökningen beror inte på att fler personer som ansöker om plats, orsaken är att det inte 

blir lediga lägenheter i samma omfattning som tidigare. 

Inom sektor Vård och omsorg har diskussion förts om möjligheten att bygga till 

Hällestadgården och Åstugan som är ett populärt boende, dit många önskar få flytta då de 

beviljas plats på särskilt boende. 

Vallonbygden har som ägare till Hällestadgården tagit fram en nybyggnadskarta för att se om 

det är möjligt att bygga ut Hällestadgården netto med 9 lägenheter och Åstugan med 3 

lägenheter och konstaterat att det är möjligt. 

Inom sektorn ser vi flera positiva effekter av att göra denna utbyggnad förutom att det är ett 

populärt boende bland brukare, anhöriga och personal.  

Hällestad hemtjänst har flyttat till egna lokaler, och med det har plats frigjorts för fler 

personal i befintliga utrymmen (omklädningsrum och personalrum). Det finns plats för fler 

brukare i matsalen och andra gemensamma utrymmen. Vi behöver bygga om matsalen lite för 

att få ännu mer yta och kanske bygga in altanen utanför. Vi behöver i princip endast bygga till 

lägenheter och inte mer gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. 

Åstugan är en liten demensavdelning med 7 lägenheter vilket gör att det är svårt att få ett 

effektivt schema. I det fall vi ökar platserna till en avdelning om 10 lägenheter får vi en 

betydligt mer kostnadseffektiv verksamhet. 

På Hällestadgården finns ett unikt samarbete med föreningslivet och kyrkorna som gynnar 

verksamheten och bidrar till att det är liv och rörelse i huset. Dessutom kommer varje dag 

personer utifrån och äter i matsalen vilket också bidrar till en trevlig miljö. 

I mötena med Vallonbygden har även tankar att uppföra 3 - 4 

seniorbostäder/trygghetsbostäder i nära anslutning till ett utbyggt Hällestadgården/Åstugan 

förts på tal med syfte att i ännu högre grad kunna samutnyttja de verksamheter som finns på 

Hällestadgården. 

Finansieringen av tillbyggnaden sker dels genom hyresintäkter för lägenheterna från brukarna 

och dels genom kommunens resursfördelning. 

 Det finns idag möjlighet att söka statligt stöd för byggande av bostäder till äldre 

(trygghetsboende och särskilt boende) vilket Vallonbygden är informerade om och kommer 

att göra. 

Vallonbygden har lämnat ett förslag på hyresavtal på om- och tillbyggnad av 

Hällestadgården/Åstugan, se bilaga.  

Hans-Erik Olofsson, VD Vallonbyggden föreslår en avtalstid på 10 år med 3 års förlängning 

för att hålla ned hyran. I hyresavtalet är kostnad för reservkraft inräknad. 
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Uppdrag 

Ta fram en befolkningsprognos för äldre  

Kartlägg nuläge inom vård och omsorg avseende boendeplatser, beläggning och volym 

Utred behov av nya särskilda boendeplatser 

Belys resurseffektivt boende ur bemanning och administrationssynpunkt 

Alternativ för utökning av platser: 

 Hällestadgården 

 Utökning av platser i tätort i befintliga lokaler 

 Vad händer med Storängsgården? 

 Behov av nytt boende 

 

 

Arbetsgrupper 

Sektor vård och omsorg har utrett deluppdrag utifrån detta huvuduppdrag. Dessa 

arbetsgrupper har varit. 

Uppdrag  

 

Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen: 

Ekonom och utvecklingsstrateg i samverkan med näringslivsavdelningen och sektor 

samhällsbyggnad. 

Hällestadgården:  

Utvecklingsstrateger och ekonom samt administratör och enhetschef för Hällestadgården. 

Utökning av platser tätort utbyggnad:  

Utvecklingsstrateg, ekonom, enhetschefer för Tegelbacken, Hårstorpsgården och 

Hällestadgården 

Inköp/Investeringar vid utbyggnad av Hällestadgården:  

Utvecklingsstrateg, enhetschef för Hällestadgården och ekonom. 

Samverkan hemtjänst och boende i Hällestad:  

Enhetschefer Hällestad hemtjänst och Hällestadgården.  
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Behov av boendeplatser 

Bilden nedan visar att flera aspekter påverkar behovet av byggnation. Sektorn utgår från 

nedan beskriva delar i denna utredning. I den här utredningen utreds inte fastigheternas 

skick/status (behov av renovering, ”fastighetsskicket” på boendena). Sektor samhällsbyggnad 

belyser detta i sin utredning Lokalstrategisk plan 2018 - 2027.  

 

 

 

 

 

 

 

210



 

5 

Befolkningsprognoser 

Den äldre befolkningen ökar i Finspång så som i övriga Sverige. Medborgarnas behov av 

hjälp och stöd ökar med åldern. Sektorn har utgått från prognoser framtagna av ekonomi och 

styrningsavdelningen och visas i diagrammet nedan. 

 

 

 

Tabellen nedan visar faktisk befolkning till 2017 och beräknad prognos till 2025. 

Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

65 - 79  3 900 3 938 3 947 4 010 4 016 3 970 3 960 3 910 3 867 3 820 

80+  1 364 1 387 1 412 1 389 1 408 1 463 1 495 1 570 1 634 1 695 

65+  5 264 5 325 5 358 5 399 5 424 5 433 5 455 5 480 5 501 5 515 

 

Inom vård och omsorg är de flesta brukarna över 80 år. Den åldersgruppen ökar med 331 

personer vilket innebär en ökning med 24% jämfört med 2016. 
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Volymer  

Kartan nedan visar var invånare över 80 år bor i Finspångs kommun. Dessa är presumtiva 

brukare. Flyttar inte dessa personer som är över 80 år så kommer det ske en ökning av 

hemtjänsttagare i Skedevi, Igelforsområde, Lotorp och Hällestadområdet. 
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Medborgare mellan 70 och 79 år visas på kartan nedan. Det blir ännu tydligare att det 

kommer ske en volymökning inom Skedevi, Igelforsområde, Lotorp och Hällestadområdet 

framöver om den äldre befolkningen inte flyttar därifrån. 
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Medlivslängdens ökar  

Befolkningsprognosen påverkas av hur medellivslängden utvecklas. Nedan beskriver SCB sin 

analys.  

Sverige har länge haft en hög medellivslängd. År 2015 var den 84,0 år för kvinnor och 80,4 

år för män och jämfört med många andra länder är det högt. Ökningen av medellivslängden 

har dock varit svag i Sverige och under den senaste femårsperioden har flera andra länder 

passerat Sverige. Sverige har länge haft en hög medellivslängd.  

År 2014 hade Sverige i jämförelse med andra länder i Europa den nionde högsta 

medellivslängden för kvinnor och den sjätte högsta medellivslängden för män. Spanska 

kvinnor hade med 86,2 år den högsta medellivslängden i Europa. Kvinnor i Japan hade med 

86,7 år den högsta medellivslängden i världen – knappt tre år högre än kvinnor i Sverige. 

Bland män var det islänningarna som toppade listan, både i Europa och i världen, med 81,3 

år. 

Medellivslängden i Sverige har ökat med 0,7 år för kvinnor och ett år för män under perioden 

2009–2014. Det placerar Sverige bland de länder i Europa som haft den minsta ökningen. En 

svag ökning går generellt att se i länder med relativt hög medellivslängd, till exempel män 

och kvinnor i Schweiz och kvinnor på Island. Japan har också en svag ökning för både 

kvinnor och män. 

Medellivslängden för män har i Sverige ökat mer än för kvinnor sedan 1980-talet. Den 

utvecklingen går igen i nästan hela Europa. Under perioden 2009–2014 ökade 

medellivslängden för europeiska män i genomsnitt med 1,4 år medan motsvarande ökning för 

kvinnor var ett år. Männens större ökning gör att skillnaderna mellan kvinnors och mäns 

livslängd har blivit mindre. 

Att livslängden i Sverige inte har ökat lika mycket som i andra länder under de senaste åren 

beror på en svagare förbättring när det gäller olika dödsorsaker. Jämfört med kvinnor i 

Japan och Frankrike har en studie visat att dödligheten i de flesta av de vanligaste 

dödsorsakerna är högre i Sverige bland medelålders och äldre. 

I framtiden väntas medellivslängden öka i de flesta av världens länder. I SCB:s 

befolkningsprognos från år 2016 beräknas medellivslängden år 2060 vara 89,1 år för kvinnor 

och 86,7 år för män i Sverige. Det innebär en ökning med fem år för kvinnor och med drygt 

sex år för män jämfört med dagens medellivslängd samt en fortsatt minskad skillnad mellan 

könen.
1
 

Förändras medellivslängden så kommer befolkningsprognoserna att förändras. 

 

 

 

 

                                                 
1
 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Hog-medellivslangd-i-Sverige/ 2018-09-26 
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Kartläggning av nuläge inom vård och omsorg 

För att kunna göra en bedömning av vård och omsorgsbehov behöver kommunen utgå från 

volymutveckling och beläggningsgrader för hemtjänst och särskilda boenden. Insatserna 

hemtjänst och särskilda boenden är biståndsbedömda och påverkas av lagstiftning, riktlinjer 

för biståndsbedömning och individens vilja och självbestämmande. Det är också viktigt att 

komma ihåg att såväl hemtjänst som särskilda boenden har ett antal brukare/kunder som är 

under 65 år. Dessa finns inte med i nationell statistik.  

Hemtjänst volymer  

Vård och omsorg har följt volymerna för planerade timmar och verkställda timmar under flera 

år. Det är ett viktigt instrument för resursfördelning och volymberäkning. Vård och omsorg 

ser att timmarna har minskat sedan sektorn tagit fram nya riktlinjer för biståndshandläggning 

och utvecklat metoder för handläggning. Antalet överklagande i Finspångs kommun avseende 

hemtjänst och särskilda boende är få. Tabellen nedan visar totala antalet hemtjänsttimmar 

oavsett ålder mellan åren 2012 till 2018. 

 

 

Finspångs kommun har fler hemtjänsttagare än jämförbara kommuner och i jämförelse med 

kommunerna i Östergötland. Andelen hemtjänsttagare per invånare över 65 år har sjunkit 

sedan de nya riktlinjerna för biståndshandläggning infördes. Detta var ett av målen med nya 

riktlinjer.  
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2016 gav kommunstyrelsen sektor vård och omsorg i uppdrag att utreda brytpunkten mellan 

insatsen hemtjänst och särskilt boende. Under hösten 2016 informerade sektorn politiska 

ledningsgruppen om var den generella brytpunkten ligger för kommunen. En brytpunkt i 

denna skrivelse betyder punkten när en insats som t.ex. hemtjänst blir dyrare kostnadsmässigt 

än en boendeplats. 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv. En samlad individuell bedömning ska göras, den enskildes önskemål och de 

alternativa insatserna lämplighet i sig, men även kostnaderna för omsorgen i den ena och 

andra formen. 

Vid bedömningen av val av vilken insats som ska komma ifråga måste en sammanvägning 

göras av olika omständigheter. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 (KS.2016.0478-4) att fastställa följande principer vid 

biståndsbedömning: 

- Den önskade insatsens lämplighet som sådan 

- Kostnaden för den önskade insatsen 

- Den enskildes önskemål 

Det innebär att biståndshandläggningen ska beakta om särskilt boende är ett alternativ för att 

tillgodose skälig levnadsnivå för brukare med behov av många hemtjänstinsatser. I Finspångs 

kommun rör det sig om ca 10 personer som har insatser i hemtjänst som har volymer högre 

eller motsvarande en särskild boendeplats. Det nya arbetssättet kan enbart kan användas av 

nya kunder/brukare eftersom innevarande brukare har gynnande beslut. 

Behovet av hemtjänstinsatser ökar med åldern vilket illustreras i tabellen nedan. För invånare 

över 65 år var snittet ca 9,8% och för hemtjänsttagare över 80 år var snittet ca 27,6%.  
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Det är fler hemtjänsttagare per invånare ju äldre befolkningen är.  
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Volymer Särskilda boenden 

Antal boendeplatser per invånare över 65 år är färre i Finspång än jämförbara kommuner och i 

jämförelse med andra kommuner i Östergötland.  

 

Finspångs kommun behöver ta ställning till om kommunen har för avsikt att ligga i nivå som 

riket eller liknande kommuner. 

Nedan visar beläggning för särskilda boendeplatser i Finspång 2016-2018. 

 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2016 96% 94% 95% 96% 97% 98% 97% 98% 97% 97% 97% 97%

2017 91% 96% 95% 96% 95% 95% 93% 92% 94% 95% 96% 95%

2018 94% 93% 94% 94% 96% 97% 96% 95% 0% 0% 0% 0%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

Beläggning särskilda boendeplatser Finspång 

2016 2017 2018

218



 

13 

Beläggningen var 2016 i snitt 97%, för 2017 var det 94% och till och med augusti 2018 är 

beläggningen 95%. Beläggningen för 2010 var 95% och 2011 var 95%. Belagd tid är när 

brukare bor på det särskilda boende. En lägenhet kan vara erbjuden en brukare men brukaren 

har inte flyttat in till boendet och då är lägenheten ej belagd. Därav att sektorn inte kan ha 

100% beläggningar en längre tid i sin statistik. Riktmärket för en hög beläggning bedöms vara 

ca 95%. 

Icke verkställda beslut ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Sektor vård och 

omsorg kunde verkställa alla sina boendebeslut inom lagens intention dvs inom 90 dagar 

innan 2016. Nedan visar sammanställning över icke verkställda beslut mellan åren 2016-

2018.  

Icke verkställda inom 3 månader 

 2016 2017 2018 

Kv 1 0 13 0 

Kv 2 0 12 5 

Kv 3 0 5 12 

Kv 4 12 0  

Totalt 12 30 17 

 

Tabellen över icke verkställda beslut visar att kvartal 3 2018 var 12 personer som inte 

verkställts inom 3 månader.  

 

Under året har enhetschefen för Berggården upplevt att det är svårare att belägga lediga 

lägenheter på Berggården främst för att färre personer önskar plats på Berggården. Sex 

stycken har tackat nej till boende på Berggården efter sommaren. När man väl flyttat så är 

100% nöjda visar den senaste undersökningen ”Vad tycker den äldre om äldreomsorgen 

2018?”.  
 

Exempel från några lediga lägenheter under detta år: 

 

Lgh avd Gläntan- ledig lgh från 180215 inflytt 180615, dvs tomt i 4 månader. 

Lgh avd Gläntan- ledig lgh från 180606, beräknad inflytt 181026, dvs tomt i 4 månader. 

Lgh Smedjan- ledig lgh från 180629, inflytt 180829, dvs tomt i 2 månader. 

Lgh Smedjan- ledig från 180809, inflytt 181031, dvs tomt i nästan 2 månader. 

Rosenhyttan- ledig från 180814, inflytt 181003, dvs tomt i nästan 2 månader. 

 

 

 

 

 

 

 

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

sgården 

Hällesta

dgården 

Tegel-

backen 

Sergels-

gården 

Storängs

gården 

Berg-

gården 

Totalt 

Antal 

säboplatser 

20 24 25 0 0 39 24 132 

Varav antal par-

boendeplatser 

0 0 6 0 0 0 0 6 

Antal 

demensplatser 

9 0 7 27 0 27 7 77 

Antal 

korttidsplatser 

0 0 5 0 10 7 3 25 

Antal demens-

korttidsplatser 

0 0 0 0 0 0 10 10 

Antal gero-

psykiska platser 

0 0 0 7 0 0 0 7 

Totalt exkl. 

korttidsplatser 

29 24 32 34 0 66 31 216 

Totalt inkl 

korttidsplatser 

29 24 37 34 10 73 44 251 

 

Vid en ögonblicksbild över Finspångs kommuns särskilda boendeplatser är 

åldersfördelningen enligt nedan: 

Ålder 

Antal brukare (2018-09-

27) per åldersfördelning 

Befolkning per 

åldersfördelnin

g 

Andel 

brukare/åldersfördelnin

g befolkning 

Under 65 år 3   

65 - 79 år 45 3947 1,1% 

80< år 161 1412 11,4% 

varav 90<år 69 235 29,4% 

varav 80-89år 92 1177 7,8% 

 

Vision 30 000/2035 

Näringslivsrådets tillväxtarbete för Finspångs kommun (Ks.2017.0199) beslutades av 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige under 2017. Tillväxtmålet är att Finspång ska 

arbeta emot att 2035 ha 30 000invånare. I ärendet med kompletteringar så har man tittat på 

hur denna ökning skulle fördelas mellan åldersintervallen 0 - 19, 20 - 64 och över 65 år. 

Utredningen har utgått ifrån SCB:s befolkningsprognos 2016. I den senaste bedömningen från 

2016 antar SCB att 33% av ökningen utgörs av åldrarna 0 - 19 år, 41,5% i åldrarna 20 - 64 år 

och 25% i åldrarna 65 år och äldre. Omräknat i individer i Finspång skulle detta innebära 

2800 individer i åldersintervallet 0 - 19, 3600 individer i åldersintervallet 20 - 64 och 2100 

individer i åldrarna över 65 år.  Om äldre personer är benägna att flytta mellan kommuner får 

framtiden sia om, sektorn behöver därför följa befolkningsprognoserna nogsamt över tid. I 

utredningen Näringslivsrådets tillväxtarbete för Finspångs kommun belyses även ett ökat 

behov av vårdplatser inklusive korttidsplatser med 100 platser om befolkningen ökar enligt 

SCB:s prognosfördelning. Fortsättningsvis i denna utredning utgår sektorn från SCB 

befolkningsprognoser ej vision 30 000/2035. Sektorn kommer att justera boendeplaneringar 

allt eftersom kommunen tar fram nya befolkningsprognoser. 
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Behov av platser 

I beskrivna analyser har vi inte tagit hänsyn till vision 30 000/2035. Det är viktigt att sektorn 

följer den beräknade befolkningsökningens faktiska åldersfördelning utifrån visionen  

30 000/2035. Därav behöver en uppdatering av detta dokument genomföras med 

regelbundenhet. 

Behov av hemtjänst 

Enligt befolkningsprognoserna i Finspångs kommun så kommer andelen över 80 år att öka 

fram till 2036. Invånare 65 till 79 år kommer öka de närmaste åren för att sedan minska till år 

2036. Ökningen kommer innebära över 110 nya hemtjänsttagare över 80 år till 2027. 

Volymökningen beräknas utifrån samma behov som de äldre hade 2017. För invånare mellan 

65 - 79år finns inte motsvarande statistik. 

 2017 2022 2027 2036 

Antal invånare 80+ 1 387 1 495 1 793 1 814 

Antal invånare 80+ med hemtjänst, 27,6% 383 413 495 501 

 

Behov av särskilda boenden 

Om Finspångs kommun ska ha samma andel kommuninvånare över 65 år som bor på särskilt 

boende som jämförbara kommuner innebär det ett ökat behov av boendeplatser. Idag har 

Finspångs kommun lägre andel boendeplatser än jämförbara kommuner och jämfört med 

Östergötland. När vi analyserat individstatistiken ser sektor vård och omsorg att 2017 års 

redovisning är felrapporterad. Våra prognoser i detta uppdrag bygger på procent från 2016 

som bedöms som mer relevant och ger en mer rättvis bild. Sektorn kommer att analysera detta 

och via internkontrollen säkra individstatistiken för kommande år.  

 

 2017 2022 2027 2036 

Antal invånare 65+ 5 325 5 455 5 529 5 453 

Antal boendeplatser 3,8% med 95% beläggning   213 218 221 218 

Antal boendeplatser med yngre än 65 år Ca 3 Ca 5 Ca 5 Ca 5 

Behov av säboplatser utifrån 3,8% 216 223 226 223 

Antal boendeplatser 4% med 95% beläggning 224 230 233 230 

Behov av säboplatser utifrån 4% 227 235 238 235 

Behov av säboplatser utifrån 4,1% 233 240 244 240 

 

Idag har Finspångs kommun 216 särskilda boendeplatser och 35 korttidsplatser. Det innebär 

att om kommunen vill ha samma andel särskilda boendeplatser som riket (alla kommuner i 

Sverige) behöver kommunen utöka antalet med 22 särskilda boende platser till 2027.Om 

kommunen vill ha samma andel boendeplatser som liknande kommuner behöver kommunen 

utöka antalet med 28 platser. Detta är en beräkning gjord enbart på befolkningsprognos. 
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Behovet av särskilda boenden kan förändras beroende på den äldre medborgarens syn på 

särskilda boenden och hemtjänst. I denna utredning har samlokalisering med äldre enligt SOL 

och äldre inom LSS inte utretts. 

Bemanning effektivt resursutnyttjande 

Framtida rekryteringsbehov 

Vård och omsorg står inför stora utmaningar då det gäller en ökande volym och därmed ett 

behov av kompetensförsörjning. Nedan är en bild från Kommunalekonomernas mässa 2018 

där Sveriges kommuner och landsting redovisade rekryteringsprognos inom välfärden fram 

till 2026. 
2

 

Det är en ny dimension som man bör fundera och att ta ställning till. Hur säkrar vi 

kompetensförsörjningen totalt? 

Digitalisering och effektivisering av arbetsuppgifter är viktigt för att möjliggöra en god vård 

och omsorg då den arbetsföra befolkningen inte ökar i den utsträckning som behoven gör. Vid 

planering av lokaler är det viktigt att beakta detta för att kunna säkerställa verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.kommek.se/upload/PDF/22.%20Rekryteringsrapporten_kommek.pdf 2018-09-27 
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Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft (omvårdnadspersonal) 2025 i 

Östergötland
3
 

 

 

I den här rapporten menar arbetsgruppen att effektivt resursutnyttjande innebär lokaler som 

medför att personal kan schemaplaneras effektivt, dag såväl som natt, samt att boendet är 

lagom stort ur chef- och administrationssynpunkt. Det finns ett uppdrag inom sektorn att lyfta 

hanterbara chefsområden. I den arbetsgruppen har man lyft vikten av att chefsområden ska 

vara tillräckligt stora för att drivas av en chef eller flera heltidschefer. Små enheter som 

”plockas ihop” är inte gynnsamt för kontinuiteten då det kan innebära fler chefsbyten och 

administratörsbyten tex vid omorganisationer och volymökningar. Små enheter innebär även 

mycket restid för chef och administratör då enheten inte kan bära administrationen själv utan 

behöver kompletteras med andra enheter/uppdrag vilket bör beaktas. För små enheter eller för 

stora enheter vid nybyggnationer och ombyggnationer är inte gynnsamt ur ett 

organisationsperspektiv. 

  

                                                 
3
 Östra Mellansverige 2025, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos SCB ISBN 978-91-639-2025-1 s.98 
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Enligt artikeln nedan är ledarskapet en av de viktigaste trivselfaktorerna i arbetslivet.  

Forskningsrådet Forte har på regeringens uppdrag tagit fram en kunskapsöversikt om 

sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Här är en lista på 

några av friskfaktorerna i arbetslivet. 

1. Ledarskap Ett rättvist och stödjande ledarskap som ger arbetstagarna möjlighet att 

påverka sin egen arbetssituation ökar arbetstillfredsställelsen. 

2. Tydliga mål Öppenhet och tydlighet om företagets eller organisationens mål ger energi 

och ökad arbetslust. 

3. Delaktighet Genom att ge de anställda medinflytande över verksamheten och beslut som 

rör arbetsförhållandena gynnas både hälsan och organisationen. 

4. Autonomi Möjlighet att själv styra sitt arbete och sin arbetsbelastning minskar stressen 

och ger en skyddande effekt mot höga krav. 

5. Positivt socialt klimat Trivseln och arbetsklimatet beror mycket på relationerna mellan 

kollegor och mellan chefer och anställda. 

6. Fortbildning Vidareutveckling i arbetet är bra för självkänsla och engagemang. Dessutom 

gynnas verksamhetens utveckling. 

7. Kommunikation Öppenhet och en fungerande kommunikation på arbetsplatsen ger ökad 

trygghet och arbetstillfredsställelse. 

8. Belöningssystem Medarbetarna behöver få erkännande för sin arbetsinsats, till exempel i 

form av löneförhöjning, befordran och positiv feedback. 

9. Balans arbete-fritid Möjlighet att påverka arbetstiden så att inte arbetet inkräktar på 

fritiden ökar välbefinnandet och minskar stressen. 

10. Anställningstrygghet En osäker anställning ökar risken för psykisk ohälsa.
4
 

 

Utifrån nationell rekryteringsprognos och behov av personal så torde hanterbara 

chefsområden vara en viktig del för att rekrytera nya och behålla gamla medarbetare. 

 

                                                 
4
 https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2015/tio-faktorer-pa-jobbet-som-gor-dig-friskare/  
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Vad är lagom stor avdelning /avdelningar för att få en effektiv dag såväl som natt? 
Arbetsgruppen har inte hittat någon vetenskaplig grund för optimala platsantal per avdelning 

men flera kommuner 
5
nämner att 8 - 12 platser är bra. Både utifrån brukar- och 

bemanningsperspektiv. Sektorns enhetschefer för säbo instämmer i att det är bra med en 

avdelning som är ca 10 - 12 platser.  

 

  

                                                 
5
 Borås, http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8918926&fileOId=8918928, 

https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/riktlinjer-vid-utformning-av-v%C3%A5rd-och-omsorgsboende.pdf 

225



 

20 

Befolkningsstrukturer i Finspång 

Vid boendeplanering behöver kommunen fundera på var personalen är villig att arbeta. 

Kommer framtidens anställda vilja pendla mer eller mindre än idag. Kommer det vara svårare 

eller lättare att rekrytera i tätort eller landsbygd i framtiden?  

Sommaren 2018 innebar svårigheter att rekrytera semestervikarier över lag men i 

ytterområdena i synnerhet. En korttidsavdelning på Berggården stängdes för att minska 

vikariebehovet i Rejmyre. En extra ersättning till vikarierna i Rejmyreområdet utbetalades 

och i Hällestadsområdet fick vikarierna en extra bonus om man arbetade mer än 6 veckor 

under sommarperioden. I utvärderingen av sommaren 2018 lyfts att besluten att ge extra 

ersättningar kom för sent för att få full effekt.  

Bemanningscentralen har skickat en enkät tills semestervikarierna för sommaren 2018. I 

svaren kan man inte se huruvida vikarier har upplevt det som positivt eller negativ att arbeta i 

glesbygd eller tätort. 

Erfarenheter från uppdraget Attraktiv arbetsplats Rejmyre är att det är viktigt med 

samordnarfunktioner mellan hemtjänst och särskilt boende för att samutnyttja personalen på 

bästa sätt i landsbygd. Det behövs en viss höjning av grundbemanning för att täcka planerad 

frånvaro. 

Arbetsför befolkning i Finspång 

Ekonomi och styrningsavdelningen har sammanställt befolkningen fördelat utifrån tätort och 

småtätorter för den faktiska befolkningen 2016. Mellan 50 - 55% av befolkningen tillhör 

arbetsför befolkning.  

Fördelningen geografisk för hela befolkningen var 2016: 

Befolkning fördelat i områden Antal folkbokförda  

Hällestad (inkl Sonstorp, Ljusfallshammar, 

Borggård, Grytgöl och Igelfors) 1821 

Rejmyre 937 

Lotorp,Butbro, Falla och Torstorp 1620 

Glesbygd (övriga områden) 4264 

Finspångs tätort 12884 

Totalt 21526 
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Deluppdrag utökning av platser 

Hällestadgården 

Bakgrund 

Finspångs kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt liten andel särskilda 

boendeplatser inom äldreomsorgen, trots det har vi fram till hösten 2016 klarat att erbjuda 

boendeplatser inom lagens 3-månaders gräns. Under senare delen av året och fortsatt under 

2017 har dock betydligt fler väntat på plats till ett särskilt boende än tidigare. Volymökningen 

beror inte på att fler personer som ansöker om plats, orsaken är att det inte blir lediga 

lägenheter i samma omfattning som tidigare. 

Inom sektor vård och omsorg har diskussion förts om möjligheten att bygga till 

Hällestadgården och Åstugan som är ett populärt boende, dit många önskar få flytta då de 

beviljas plats på särskilt boende. 

Vallonbygden har som ägare till Hällestadgården tagit fram en nybyggnadskarta för att se om 

det är möjligt att bygga ut Hällestadgården med 9 lägenheter och Åstugan med 3 lägenheter 

och konstaterat att det är möjligt. 

Uppdrag 

Utifrån ovanstående behöver sektorn göra en kostnadsanalys samt titta hur andra kommuner 

hanterat de höga hyreskostnader som nybyggnation innebär. Arbetsgruppen har arbetat med 

uppdraget utifrån följande frågeställningar: 

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

gemensamhetsutrymmen. 

 Vilken hyresnivå kan vi lägga oss på Hällestadgården/Åstugan? Kan det skilja mellan 

nybyggda delarna och befintliga lägenheter? Om inte hur hanterar vi det? 

 Ska vi fastställa någon form av tak för hyresnivåer inom säbo i Finspång? Undersök 

lagligheten i ett sådant beslut – eventuellt möjligt då alla som bedöms ha rätt till 

insatsen säbo behandlas lika. 

 Vad skulle en eventuell ”subventionering” kosta?  

 Orientera er i omvärlden – hur löser andra kommuner höga kostnader vid 

nybyggnation? Vad anses vara en rimlig hyresnivå? 

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

Kostnad? 

 Problematisera kring den övergripande resursfördelningen och vår egen 

resursfördelning inom sektorn. Vad kan vi göra för antaganden om den övergripande? 

Behöver vi ompröva vår egen? 

 Sektorn blockförhyr samtliga särskilda boenden förutom Hällestadgården. Undersök 

för- och nackdelar att även blockförhyra Hällestadgården 

Utredningen finns i sin helhet i rapporten ”Hällestadgården - Uppdrag: Konsekvenser av 

tillbyggnad”. 
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Resursfördelning inom vård och omsorg om Hällestadgården byggs 

ut 

Vård och omsorg har sedan 2008 haft en resursfördelningsmodell till våra särskilda boenden. 

Om samma resursfördelning ska gälla för utbyggnaden så innebär det att sektorn behöver 

utöka bemanning dag, drift per plats och samt eventuellt utökning av nattorganisation, 

chefskap och administratör.  

Utökning: Årsarbetare Kostnad tkr 

 9 säboplatser 5,14 2 544 

 3 demensplatser 2,22 1 099 

Drift 12 boendeplatser  259 

Inventarier avskrivning och 

ränta 

 100 

Utökad nattbemanning 

1personal/natt 

1,92 1 200 

Ev. chef+ administratör 1,5 950 

Utökning ssk/kommunrehab (0,07+0,02)*12=1,08 696 

Total kostnadsökning 

personal och drift 

 6 848 

Hyresökning  2 981 

Ludvika moms 18%  -536 

Hyresintäkt (90% 

beläggning av 12 brukare á 

5000kr/månad 720 tkr) 

 -648 

Säbo avgifter (90% närvaro 

och 77% betalningsförmåga 

för 12 lägenheter) 

 -203 

Sektorns kostnad för 

utbyggnad tkr 

 8 442 

Ökad nettokostnad per 

plats 

 704 tkr/plats 

 

Sannolikt borde hemtjänstärenden med stora insatser vara de som flyttar in. Det innebär att 

om brukare har mycket omfattande vårdbehov så kan en del av kostnadsökningen dämpas via 

mindre kostnader per brukare. Enhetschefen för Hällestadgården har intervjuat dag- och 
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nattpersonal på Hällestadgården och Åstugans personal samt brukare om för och nackdelar 

med boendet som har sammanställts nedan.  

Fördelar med utbyggnad Hällestadgården 

Möjlighet till utevistelse och aktiviteter på olika sidor av boendet. Det finns trädgård, 

trädgårdsland, fruktträd och bärbuskar och växthus. Mycket aktiviteter finns kring odlande 

och omhändertagande av grönsaker, frukt och bär.  

Hällestadgården har stöttning av föreningsliv, kyrkorna och pensionärsorganisationerna på 

orten genom Hällestadgårdens vänner. Boendet får hjälp av frivilliga med aktiviteter, 

underhållning och resor. 

Hällestadgården har en öppen matsal med tillhörande tillagningskök. 

Många i personalgruppen lever i närområdet och har god personkännedom när nya boende 

flyttar in. 

Boendet har under många år haft en stabil arbetsgrupp med mångårig erfarenhet från 

Hällestadgården. 

På Hällestadgården lyfter man även fram ”god stämning och positiv syn på livet bland 

pensionärer och personal” som en fördel. 

Nackdelar med utbyggnad Hällestadgården: 

Svårt med kommunikation med allmänna färdmedel, buss och färdtjänst. 

Utökning av platser innebär ett för stort chefsområde för en chef att hantera* 

Ovisshet om personalförsörjning i landsbygd i framtiden* 

* Arbetsgruppens uppfattning 
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Samlokalisering Hällestadområdet 

Inköp/investeringar vid utbyggnad Hällestadgården 

Inventera och kostnadsberäkna vad som behövs köpas in i form av möbler, husgeråd m.m. 

Norrköpings kommun som byggt flera äldreboenden under den sista åren gör bedömningen att 

det går åt ca 100tkr /boendeplats vid nybyggnation för alla inventarier. Detta har varit 

sektorns grund vid beräkning av avskrivningar och räntor.  

Utred och ta ställning till om den 3:e våningen behövs ställt i 

relation till nuvarande omklädningsrum. 

Är ej utredd. 

Vad krävs vid en samlokalisering hemtjänst – säbo 

Hällestad hemtjänst flyttade 2017 till egna lokaler, i och med det frigjordes plats för fler 

personal i befintliga utrymmen (omklädningsrum och personalrum). Under utredningens gång 

har tankar fötts att återigen samlokalisera hemtjänsten med Hällstadgården utifrån 

möjligheten (och nödvändigheten) att samverka kring personal m.m. Enhetscheferna inom 

Hällestadområdet är intresserade av en samverkan för att möta morgondagens utmaningar. 

De vinster enhetscheferna kan se gällande samlokalisering i Hällestad är följande: 

 

 Gemensam administrativ personal 

 Chefen för hemtjänsten och chefen för säbo kan ersätta varandra vid semestrar och 

annan frånvaro då de lär sig varandras enheter och träffar respektives personal 

dagligen genom att de delar lokaler. Finns då alltid chef på plats. 

 Cheferna har stöd av varandra i det dagliga arbetet och det är även 

kompetensutvecklande att se och lära både säbo och hemtjänst. 

 Nyttja personalen på mest kostnadseffektiva sätt genom att man hjälps åt över 

enheterna vid sjukfrånvaro, ökning och minskning av antalet brukare. Detta sker också 

lättare när personalgrupperna är rent fysiskt nära varandra och då får insyn i 

respektives arbete. 

 Vi nyttjar vissa utrymmen gemensamt. 

 Trygghet för Hällestadsområdets brukare som flyttar in på säbo när 

hemtjänstpersonalen finns i lokalerna de flyttar till.  

 Säbo och hemtjänst kan gemensamt arbeta med utveckling av 

dagverksamhet/Träffpunkt/social tid på landsbygden (Hällestad) så att brukarna får 

samma förutsättningar till detta som i tätorten. 

 Samutnyttjande av fordon av båda enheterna. 

 

 

Lokalbehov hemtjänsten om samlokalisering: 

 Omklädningsrum dam med plats för 35 skåp + 5 herr 

 Parkeringsplatser för hemtjänstens bilar 10 st med eluttag 

 Parkeringsplatser personal minst 12 st. (Finns redan befintliga) 
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 Kontor till chef, Lapsplanerare och personal (med plats för 3 

datorer/arbetsplatser) 

 Morgonmötesrum med plats för 15personer  

 Förråd 

 Tvättstuga (personalkläder)  

 Förråd i anslutning till tvättstuga (för personalkläder) 

 Cykelförråd (gemensamt säbo) 

 Vilrum (Gemensamt med säbo) 

 Mötesrum med plats för 25 personer till APT och dyl. (gemensamt med säbo). 

 

En förutsättning för att samverkan ska bli lyckosam är att enhetscheferna har en vilja att 

samverka.  
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Utökning av platser tätort - utbyggnad 

möjliga alternativ 

Utökning av befintliga lokaler i tätorten- Hårstorpsgården och Tegelbacken beskriv nedan. 

Hårstorpsgården-lokalerna idag 

Hårstorpsgården har 24 särskilda boendeplatser, 12 per våning. I byggnaden finns även ett 

LSS-boende(gruppbostad) med 6 platser och en förskoleavdelning med 20 platser.  

Gruppbostadens lägenheter liknar de som är på äldreboendet. Gruppbostaden ligger på 

entréplan. Där finns ett kök, ett dagrum och ett personalkontor.  

Förskolan Kvarnen ligger på entréplan med egen ingång. Lokalerna består av kök, lekrum, 

vilrum, personalrum. En förskola med endast en avdelning är inte lika kostnadseffektiv som 

en förskola med flera avdelningar.  

Arbetsgruppen gör bedömningen att förskolan skulle kunna användas som 

dagverksamhet/träffpunkt. Hemfosa äger lokalerna. 
Hårstorpsgårdens äldreboende är ett för litet chefsområde för en chef. En utökning skulle ge 

förutsättningar för hanterbart chefsområde. 

Tegelbacken-lokalerna idag 

Tegelbacken har 34 särskilda boendeplatser med inriktning demens. I byggnaden finns även 

en dagverksamhet med inriktning demens. 

Hemfosa äger lokalerna.  

 

Enligt enhetschef finns det brukare och anhöriga som upplever det svårt att komma till 

Tegelbackens dagverksamhet när brukaren är i tidigt stadie av sin demenssjukdom. De kan 

tycka det är svårt att se andra som kommit långt i sin demens. Enhetschefen tycker att 

dagverksamheten skulle ha en egen ingång. 

Hårstorpsgården-möjliga förändringar av lokalerna 

För att kunna utöka antalet platser på Hårstorpsgården så förutsätter det att det finns nya 

lokaler för gruppbostaden och förskolan. Idag finns det inga tomma lokaler vilket innebär att 

utökningen endast kan ske om det finns ersättningslokaler för förskolan och gruppbostaden. 

En nybyggnation av gruppbostaden och inkludering av förskolan till större lokaler bedöms av 

sektor samhällsbyggnad vara möjligt inom 4 - 5 år. Kommunen gör bedömningen att det inte 

är några problem för Hemfosa att göra förändringarna som sektorn önskar. Gruppbostaden 

idag har bra lokaler men om det blir en förändrad verksamhet kan det innebära en viss 

investeringskostnad för att konvertera dessa platser till säbo-platser. 

Fördelar: 

Utökningen av platser som ger totalt 30 säboplatser på Hårstorpsgården samt en 

dagverksamhet ger förutsättningar för ett hanterbart chefsområde.  

Hårstorpsgårdens läge är gynnsamt om personal behöver åka med kollektivtrafiken 

(hållplatser ligger i närheten till Linköping och Norrköping)  

Läget gör det också möjligt för brukarna att gå till Viberga köpcentrum. Detta är uppskattat av 

de brukare som idag bor på boendet.  

Brukare som går på dagverksamhet får en egen ingång och boendet har ej demensavdelningar. 
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Lägre totalkostnader för kommunen jämfört med den utbyggnation som kan ske på 

Hällestadgården. 

Nackdelar: 

Finspångs kommun inte har några tomma ersättningslokaler för gruppbostad och förskola. 

Behoven inom LSS såväl inom förskolan ökar och deras behov av lokaler ökar. 

Utökningen av vårdboendeplatser inom sektor vård och omsorg kommer förskjutas med flera 

år jämfört med Hällestadgårdens utökning av platser. Hällestadgården bedöms kunna 

verkställas inom ett år. 

Kommunkoncernen äger ej boendet. 

Berörda sektorers synpunkter: 

Om detta är aktuellt måste andra sektorer involveras i arbetet. Sektor Utbildning har lyft att 

Kvarnen är en liten, ej effektiv lokal, där man inte kan samutnyttja personal under 

öppettiderna. Sektor social omsorg har ökat behov av servicebostäder och gruppbostäder 

vilket gör det svårt att genomföra i närtid. 

Tegelbacken-möjliga förändringar av lokalerna 

Om dagverksamheten flyttar till Hårtorpsgården så möjliggörs en ombyggnation av 

Solgläntan till 4 nya demenslägenheter. 

Fördelar: 

Utökningen av platser som ger totalt 38 demensplatser och förblir ett hanterbart chefsområde.  

Tegelbackens läge är gynnsamt om personal behöver åka med kollektivtrafiken (hållplatser 

ligger i närheten till Linköping och Norrköping). 

Tegelbacken är ett populärt boende för både brukare som personal. 

Brukare som idag besöker dagverksamheten behöver ej se brukare med långt gången demens. 

Lägre totalkostnader för kommunen jämfört med utbyggnation av Hällestadgården. 

Nackdelar: 

Finspångs kommun inte har några tomma ersättningslokaler för gruppbostad och förskola. 

Behoven inom LSS såväl inom förskolan ökar och deras behov av lokaler ökar. 

Utökningen av vårdboendeplatser inom sektor vård- och omsorg kommer förskjutas med flera 

år jämfört med Hällestadgårdens utökning av platser. Hällestadgården utökning bedöms 

kunna verkställas inom ett år. 

Kommunkoncernen äger ej boendet. 
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Storängsgården 

Hur Finspångs kommun ställer sig till Storängsgården har en avgörande roll för hur 

lokalfrågan hanteras. Det är kommunens största boende med dagverksamhet, demensplatser, 

korttidsplatser, vanliga särskilda boendeplatser.  

 Storängsgården 

Antal säboplatser 39 

Antal demensplatser 27 

Antal korttidsplatser 7 

Totalt 73 

Hyresavtalet för Storängsgården går ur 2024-05-31 och uppsägning ska ske minst 12 månader 

innan hyrestidens utgång annars förlängs kontraktet med 5 år. 

Ekonomi Storängsgården 

Under flera år har Storängsgården haft stora underskott. En av orsakerna till svårigheten att få 

en ekonomi i balans är att lokalerna ur ett bemanningsperspektiv inte är effektiva. 

Avdelningarna är små och de ligger även ”långt” från varandra ur samverkanssynpunkt. 

Äldreomsorgen nationellt har under flera år förbättrat kunskapen och kvaliteten om de äldre 

och därmed höjt kraven för utförarna. Att inom demensavdelningar ha bemanning som kan 

agera skyndsamt är ett exempel, bemanning nattetid är ett annat exempel där kraven har 

förändrats.  För att tillgodose nya krav när lokalerna inte är optimala har Storängsgården 

kompenserats med en höjd bemanning.  

 

Nedan illustreras detta: 

Storängsgården Tilldelning Prognostiserad kostnad 

Driftskostnader 12 980 000 kr 12 013 000 kr 

Personalkostnader 34 426 000 kr 38 686 000 kr 

Underskott  - 3 520 000 kr 

Merkostnader:   

Personalkostnader p.g.a. sjukfrånvaro 

och ineffektiva avdelningar 

 3 111 000 kr 

Extra anslag p.g.a. små ineffektiva 

avdelningar 

 1 442 000 kr 

Stimulansmedel som extra åtgärd p.g.a. 

sjukfrånvaro och ineffektiva 

avdelningar 

 972 000 kr 

Summa av merkostnader:  5 525 000 kr 

Merkostnader omräknat till årsarbetare  12 åa 

 

Arbetsgruppen menar att en nytt bemanningseffektivt boende kan reducera årsarbetarna med 

ca 12 årsarbetare jämfört med 2018.  Sektor vård och omsorg behöver vara effektiva i sitt 

resursutnyttjande avseende personalbemanning då vi kommer att ha en ökad differens mellan 

tillgången och efterfrågan på arbetsmarknaden. Dessa personer behövs för att täcka en del av 

Finspångs kommuns kommande volymökning. 
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För och nackdelar Storängsgården 

Enhetscheferna för Storängsgården har sammanställt för och nackdelar med boendet enligt 

nedan. 

Fördelar:  

Trevlig innergård (två stycken) för lättillgänglig utevistelse 

Samlingssalen 

Nackdelar: 

Små avdelningar 

För små gemensamhetsutrymmen – möjliggör inte möblering för trevlig samvaro (på vissa 

avdelningar är gemensamhetsutrymmet detsamma som kök/matsal) 

Smala korridorer utan tillgång till dagsljus = upplevelse av mörk och instängd miljö 

Utrymmen för rapportering/dokumentation är alldeles för små 

Hygienutrymmen såsom skölj är generellt små 

Gammalt och slitet hus generellt 

Backigt område vilket gör att promenader utför området försvåras 
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Möjliga alternativ för utbyggnad av 

boendeplatser 

Det finns flera olika alternativ som kommunen kan hantera det ökade behovet av 

boendeplatser. Nedan beskrivs några möjliga alternativ.  

Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser 

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården innebär ett behov av 100 nya platser 

som tillgodoses med nybyggnation. En nybyggnation innebär möjlighet till moderna lokaler 

som kan optimera välfärdstekniken, bemanning och hanterbara chefsområden. För att 

möjliggöra hanterbara chefsområden behöver ytterligare en chef tillsättas på det nya boendet. 

 

Alternativ 1   

Behov enligt befolkningsprognos 28 

Behov om Storängsgården avvecklas 73 

Total Behov 101 

Nytt boende ca 100 

Chefsområde á ca 30 platser/chef 3 

 

Alternativ 2 Hällestadgården och nybyggnation 

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom tillbyggnation av 12 

nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av 89 platser. En nybyggnation innebär 

möjlighet till moderna lokaler som kan optimera välfärdstekniken och bemanning. För att 

möjliggöra hanterbara chefsområden behöver ytterligare en chef tillsättas på det nya boendet 

och Hällestadgården behöver utöka med chefsresurs alternativ utökad samverkan med 

Hällestad hemtjänst. 

 

Alternativ 2   

Behov enligt befolkningsprognos 28 

Behov om Storängsgården avvecklas 73 

Total Behov 101 

Nytt boende ca 90 

Hällestadgården 12 

Chefsområde á ca 30 platser/chef 3,0-3,5 

 

Alternativ 3 Tätort och nybyggnation 

Det ökade behovet och avveckling av Storängsgården tillgodoses genom tillbyggnation av 6 

nya platser på Hårstorpsgården, 4 nya platser på Tegelbacken och nybyggnation av 91 platser. 

En nybyggnation innebär möjlighet till moderna lokaler som kan optimera välfärdstekniken 

och bemanning. För att möjliggöra hanterbara chefsområden behöver en ytterligare chef 

tillsättas på det nya boendet. Hårstorpsgården blir och Tegelbacken förblir hanterbara 

chefsområde.  
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Alternativ 3   

Behov enligt befolkningsprognos 28 

Behov om Storängsgården avvecklas 73 

Total Behov 101 

Nytt boende ca 90 

Hårstorpsgården 6 

Tegelbacken 4 

Chefsområde á ca 30 platser/chef 3 

 

Alternativ 4 Nybyggnation 30 platser 

Det ökade behovet innebär ett behov av 30 nya platser och tillgodoses med nybyggnation 30 

platser. En nybyggnation innebär möjlighet till moderna lokaler som kan optimera 

välfärdstekniken, bemanning och blir ett hanterbart chefsområde.  

Alternativ 4   

Behov enligt befolkningsprognos 28 

Total Behov 28 

Nytt boende ca 30 

Chefsområde á ca 30 platser/chef 1 
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Förkalkyl äldreboende 2019-03-12 Bilaga 1 

Investeringsutgift 

Beräkning av investeringsutgift har tagits fram med hjälp av nyckeltalsberäkning för byggnad 

utifrån insamlade data om ytor för uppförda liknande byggnader. Många av antaganden i 

denna kalkyl är grova uppskattningar för att ge en bild om hur de ekonomiska konsekvenserna 

kan komma att se ut, de bör inte ses som mer än tidiga uppskattningar. 

Omkringliggande infrastruktur har inte räknats med, det bör skilja sig mellan alternativ 4 och 

resterande, men anses omöjligt att uppskatta. Dock tillkommer detta med största säkerhet för 

de olika alternativen i varierande grad. 

Inventarier för verksamheten är ej medräknade, för konstutsmyckning har 1% av 

byggnadsvärdet tagits med. 

Byggränta har räknats med på 2% av byggnationens uppskattade kostnad. 

Mark har räknats med i investeringsutgiften dock är det svårt att veta om vi kommer äga 

marken eller inte, för driftkalkylen kan detta dock vara intressant då intern ränta för markens 

värde kommer att belasta boendet. Markens värde har utgått från en beräkning om 900 kr per 

bebyggd kvadratmeter BTA.  

Nyckeltalsberäkningen för byggnaden ger en produktionskostnad för byggnaden per plats som 

uppgår till 31 231 kr/kvm, BTA – 33 525 kr/kvm, BTA. Vilket framgår av bilaga. Hänsyn har 

ej tagits till om tillagningskök ingår eller inte för något av alternativen. 

Driftkostnadskalkyl och hyreskalkyl 

För ekonomisk livslängd finns två olika alternativ, ett om 50 år, där restvärdet på byggnaden 

uppgå till 0 kr. Det andra alternativet är en livslängd om 33 år och ett restvärde på byggnaden 

om 10%. Det faktiska utfallet gällande internhyran mellan fastighetsenheten och sektor Vård 

och omsorg kommer bero på hur fördelningen mellan de olika komponenterna i byggnaderna 

fördelas vid färdigställandet. 

Annuitetsberäkningar har tagits fram en om en internränta på 2 %, vilken tillämpas i 

kommunens internhyressystem och vilket kommer belasta verksamheten. Ränteförändring 

med 1% innebär 2,75 Mkr i kostnad för kommunen i alternativ 1.  

Drift, underhåll och administration har beräknats utifrån värden som är beräknade för 

kommunens fastighetsbestånd 2019. BTA har räknats om till Lokalarea (LOA) genom att ytan 

har räknats ner med 15%. 

Hyresökningen för sektor vård och omsorg förväntas bli 

För alternativ 1:  11,4 - 13,5 Mkr 

För alternativ 2:  13,3 - 15,1 Mkr 

För alternativ 3: 12,8 - 14,6 Mkr 

För alternativ 4: 3,5 - 4,2 Mkr 

 

Vid byggnation kommer faktisk kapitalkostnad överstiga annuitetsberäknad kapitalkostnad 

vilket belastar sektor samhällsbyggnad, fastighetsenheten. Denna summa kommer sektor 

samhällsbyggnad äska medel om ur kommungemensamma medel. 

För alternativ 1:  2,2 - 2,8 Mkr 

För alternativ 2/3:  1,8 - 2,4 Mkr 

För alternativ 4: 0,7 - 0,9 Mkr 
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Antal platser 100 2 592 143

Antal kvm, BTA 8 300 31 231

BTA/Plats 83

Driftkostnad och underhåll, kr/ kvm** 320 66

Livslängd, år 50 33

Ränta 2% 2%

Mark 7 470 000 7 470 000

Detaljplan 500 000 500 000

Omkringliggande infrastruktur

Byggränta 5 184 285 5 184 285

Produktionskostnad, byggnad 259 214 250 259 214 250

Inventarier VoO

Konstutsmyckning 2 592 143 2 592 143

Summa Investering 274 960 678 274 960 678

Restvärde 0 25 921 425

Annuitet 8 625 253 10 670 955

Drift och Underhåll 2 309 565 2 309 565

Administration 476 348 476 348

Övrigt

Summa 11 411 166 13 456 868

Summa per plats/ år 114 112 134 569

Summa per kvm, BTA/ år 1 375 1 621

Hyra Sektor Vård och Omsorg 11 411 000 kr       13 457 000 kr       

Ökad kapitalkostnad samhällsbyggnad 2 162 000 kr         2 840 000 kr         

Summa driftkostnad år 1 13 573 000 kr       16 297 000 kr       

Ökad belåning 274 961 000 kr     

Alternativ 1 Nybyggnation 100 platser

Produktionskostnad per kvm,BTA

Produktionskostnad/plats

Admin, kr/ kvm*

Uppskattad kostnad
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Antal platser 90 2 606 258

Antal kvm, BTA 7 470 31 401

BTA/Plats 83

Driftkostnad och underhåll, kr/ kvm** 320 66

Livslängd, år 50 33

Ränta 2% 2%

Mark 6 723 000 6 723 000

Detaljplan 500 000 500 000

Omkringliggande infrastruktur 0

Byggränta 4 691 265 4 691 265

Produktionskostnad, byggnad 234 563 250 234 563 250

Inventarier VoO 0

Konstutsmyckning 2 345 633 2 345 633

Summa produktionskostnad 242 100 148 242 100 148

Restvärde 0 23 456 325

Annuitet 7 805 219 9 656 377

Drift 2 078 609 2 078 609

Underhåll 428 713 428 713

Övrigt

Summa 10 312 541 12 163 699

Summa per plats/ år 114 584 135 152

Summa per kvm, BTA/ år 1 381 1 628

Hyra Sektor Vård och Omsorg 10 313 000 kr       12 164 000 kr       

Ökad kapitalkostnad samhällsbyggnad 1 822 000 kr         2 436 000 kr         

Ökad hyra 12 platser 2 981 000 kr         2 981 000 kr         *Vallonbygden 2017-07-19

Summa driftkostnad år 1 15 116 000 kr       17 581 000 kr       

Ökad belåning 242 100 000 kr     

Produktionskostnad per kvm,BTA

Admin, kr/ kvm*

Uppskattad kostnad

Alternativ 2 Hällestagården och nybyggnation

Produktionskostnad/plats
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Antal platser 90 2 606 258

Antal kvm, BTA 7 470 31 401

BTA/Plats 83

Driftkostnad och underhåll, kr/ kvm** 320 66

Livslängd, år 50 33

Ränta 2% 2%

Mark 6 723 000 6 723 000

Detaljplan 500 000 500 000

Omkringliggande infrastruktur 0

Byggränta 4 691 265 4 691 265

Produktionskostnad, byggnad 234 563 250 234 563 250

Inventarier VoO 0

Konstutsmyckning 2 345 633 2 345 633

Summa produktionskostnad 242 100 148 242 100 148

Restvärde 0 23 456 325

Annuitet 7 805 219 9 656 377

Drift 2 078 609 2 078 609

Underhåll 428 713 428 713

Övrigt

Summa 10 312 541 12 163 699

Summa per plats/ år 114 584 135 152

Summa per kvm, BTA/ år 1 381 1 628

Hyra Sektor Vård och Omsorg 10 313 000 kr       12 164 000 kr       

Ökad kapitalkostnad samhällsbyggnad 1 822 000 kr         2 436 000 kr         

Ökad hyra 10 platser? 2 484 000 kr         2 484 000 kr         Omräknat från 12 pl till 10 pl

Summa driftkostnad år 1 14 619 000 kr       17 084 000 kr       

Ökad belåning 242 100 000 kr     

Alternativ 3 Tätort och nybyggnation

Produktionskostnad/plats

Produktionskostnad per kvm,BTA

Admin, kr/ kvm*

Uppskattad kostnad
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Antal platser 30 2 782 575

Antal kvm, BTA 2 490 33 525

BTA/Plats 83

Driftkostnad och underhåll, kr/ kvm** 320 66

Livslängd, år 50 33

Ränta 2% 2%

Mark 0 0

Detaljplan 0 0

Omkringliggande infrastruktur 0 0

Byggränta 1 669 545 1 669 545

Produktionskostnad, byggnad 83 477 250 83 477 250

Inventarier VoO 0

Konstutsmyckning 834 773 834 773

Summa produktionskostnad 85 981 568 85 981 568

Restvärde 0 8 347 725

Annuitet 2 726 340 3 385 137

Drift 692 870 692 870

Underhåll 142 904 142 904

Övrigt

Summa 3 562 114 4 220 911

Summa per plats/ år 118 737 140 697

Summa per kvm, BTA/ år 1 431 1 695

Hyra Sektor Vård och Omsorg 3 562 000 kr         4 221 000 kr         

Ökad kapitalkostnad samhällsbyggnad 696 000 kr            915 000 kr            

Summa driftkostnad år 1 4 258 000 kr         5 136 000 kr         

Ökad belåning 85 982 000 kr       

Uppskattad kostnad

Alternativ 4

Produktionskostnad/plats

Produktionskostnad per kvm,BTA

Admin, kr/ kvm*
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Cristina Lindén 

2019-03-05  1 (1) 

Dnr KS.2019.0190 

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

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

Kommunstyrelsen 

Direktköp vid försäljning av småhustomt 

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

Förslag till beslut 
1. Att ge förvaltningen uppdraget att erbjuda tomterna, Björke 3:53, 3:57,

3:74–3:77, Grytgöl 2:60–2:65, Rejmyre 1:370, Djuckerö 5:33 och Hävla 3:52

som direktköp.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 174   Dnr: KS.2019.0190 

 

Direktköp vid försäljning av småhustomt 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

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

 
- - - - - 
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Kommunstyrelsen Protokoll 5 (50) 

Sammanträdesdatum: 

2019-04-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2019-§ 142 Dnr: KS.2016.0860 

Samråd om upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av 
Vistinge 6:4) 

Sammanfattning 
Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2 + 1 väg med mitträcke och ny cykelväg. I 
Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektivtrafiken. 

Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen och 
den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt sedan tidigare 
och den nya vägen har anlagts på mark som enligt byggnadsplan D97 är planlagd 
som allmän plats park. 

När Trafikverket tog fram arbetsplanen för åtgärderna på riksväg 51 tillfrågades 
bygg-och miljönämnden i frågan om lämpligheten att anlägga ny väg över 
parkmarken till den nya omstigningsplatsen. Nämnden beslutade 2010-10-05 
(BMN§ 321, dnr 10.0279) att åtgärden anses vara en mindre avvikelse från 
detaljplanen. 

Trafikverket har hos Lantmäteriet ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning 
för den nya enskilda vägen för att de berörda fastigheterna ska säkras anslutning till 
riksväg 51. Lantmäteriet kan inte bilda en gemensamhetsanläggning för mark som i 
gällande detaljplan har ändamålet allmän plats park. För att trygga fastighetsägarnas 
anslutning till allmän väg krävs att del av gällande byggnadsplan D97 upphävs. 

Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2018 Samhällsplaneringsenheten i uppdrag att 
upphäva berörd del av byggnadsplan D97 som den nya enskilda vägen strider mot.  

Samråd om detaljplaneförslag 
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen 
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför 
viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv. 

Beslut om antagande 
En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får 
uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen bedömer att denna 
detaljplan uppfyller de båda kraven som ställs för att kunna delegera 
antagandebeslutet till kommunstyrelsen.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (50) 

Sammanträdesdatum:  

2019-04-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för upphävande av del av 

byggnadsplan D97 på del av fastigheten Vistinge 6:4 för genomförande 

av samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 

2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter 

inkomna synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen ge 

samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av 

planförslaget för del av fastigheten Vistinge 6:4 

3. Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet om att anta 

upphävande av del av byggnadsplan D97 för del av fastigheten Vistinge 

6:4 till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen 

 

- - - - - 
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Upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av 

Vistinge 6:4), Finspångs kommun 

 Planbeskrivning 

Dnr KS.2016.0860 

Datum 2019-02-26 

Samrådshandling 

 

Antagen 20XX-XX-XX 

Laga kraft 20XX-XX-XX 
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U P P H Ä V A N D E  

Upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av 

Vistinge 6:4), 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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U P P H Ä V A N D E  F Ö R  D E L  A V  B Y G G N A D S P L A N  D 9 7  ( D E L  A V  
V I S T I N G E  6 : 4 ) ,  F I N S P Å N G S  K O M M U N  

 

 

Sammanfattning  

Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2 + 1 väg med mitträcke och ny 

cykelväg. I Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektiv-

trafiken. 

Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen 

och den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt 

sedan tidigare och den nya vägen har anlagts på mark som enligt byggnads-

plan D 97 är planlagd som allmän plats park. 

När Trafikverket tog fram arbetsplanen för åtgärderna på riksväg 51 tillfrå-

gades bygg-och miljönämnden i frågan om lämpligheten att anlägga ny väg 

över parkmarken till den nya omstigningsplatsen. Nämnden beslutade 2010-

10-05 (BMN§ 321, dnr 10.0279) att åtgärden anses vara en mindre avvi-

kelse från detaljplanen. 

Trafikverket har hos Lantmäteriet ansökt om bildande av gemensamhetsan-

läggning för den nya enskilda vägen för att de berörda fastigheterna ska säk-

ras anslutning till riksväg 51. Lantmäteriet kan inte bilda en gemensamhets-

anläggning för mark som i gällande detaljplan har ändamålet allmän plats 

park. För att trygga fastighetsägarnas anslutning till allmän väg krävs att del 

av gällande byggnadsplan D 97 upphävs. 

Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2018 Samhällsplaneringsenheten i 

uppdrag att upphäva berörd del av byggnadsplan D97 som den nya enskilda 

vägen strider mot.  

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 

2010:900) enligt dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Förfarande  

Upphävandet av del av detaljplanen tas fram med standardförfarande.   
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Handlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

 Plankarta i skala 1:2000 

 Planbeskrivning- och genomförandebeskrivning 

 Behovsbedömning 

 Fastighetsförteckning 

Planens syfte och huvuddrag 

I samband med trafikverkets ombyggnad av väg riksväg 51 byggdes den enskilda 

vägen på mark som i gällande detaljplan utgör ändamålet allmän plats park var-

för del av byggnadsplan D 97 ska upphävas. Syftet med att upphäva del av 

byggnadsplan D 97 är att säkerställa att befintlig enskild väg inte ska strida mot 

gällande detaljplan.  

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande riksintressen och 

miljökvalitetsnormer.  

Riksintresse för totalförsvaret 

Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § 

miljöbalken. Riksintressena som omfattas är;   

- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)   

- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)  

Inom ovannämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som 

höga objekt räknas, utanför sammanhållen bebyggelse, byggnader högre än 

20 m. Inom planområdet bedöms bebyggelsen inte bli så hög att 

försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt. 

Riksintresse för kommunikation 

Planområdet gränsar till riksväg 51 som är av riksintresse för 

kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Riksväg 51 utgör förbindelse 

mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional 

betydelse. Väg 51 sträcker sig mellan Norrköping och Örebro och är en 

viktig förbindelse mellan dessa städer. Detaljplanen bedöms inte påverka 

riksintresset negativt. 
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Riksintresse för Yrkesfiske 

Planområdet avgränsas i söder av Glans norra del och möter planområdet 

vid Ysundaviken. Glan är klassad som riksintresse för yrkesfiske enligt 3 

kap 5 § miljöbalkens. Planen bedöms inte ha en negativ påverkan på riksin-

tresse för yrkesfisket i Glan. 

Miljökvalitetsnormer 

Planändringen bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer över-

skrids. 

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget mellan riksväg 51 och sjön Glans nordöstra strand 

vid Ysundaviken och omfattar del av fastigheten Vistinge 6:4. 

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

Planområdet är cirka 4500 m2. 

Marken inom planområdet är i privat ägo. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges 

Finspångs tätort samt stråket mellan Finspång och Norrköping längs med 

riksväg 51 som utbyggnadsområden för sammanhållen bebyggelse med 

främst bostäder. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan 

för Finspångs kommun. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

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

För planområdet gäller idag byggnadsplan D 97 antagen den 12 december 

1965. Allmän plats park norr om fastigheterna Vistinge 6:15 och 6:16 längs 

med riksväg 51. Del av gällande detaljplan upphävs för att trygga anslutning 

till allmän väg för fastigheterna i Notbokullen.  

Miljöbedömning 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljpla-

nen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan. Upphävandet är endast av 

administrativ art.  

Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § PBL behöver därför 

inte upprättas för aktuell detaljplan. 

Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskyddat område. 
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Kommunala beslut 

Den 27 augusti 2018 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommun-

styrelsen att påbörja planarbete för aktuellt område (Ks § 274, dnr. 

2016.0860). 

Planförslaget bedöms inte strida mot kommunala riktlinjer eller styrdoku-

ment. 

Planförslag och konsekvenser 

Gator och trafik 

Den nya enskilda vägen är idag både in- och utfart för fritidshusbebyggelsen 

till riksväg 51.Den enskilda vägen överlappar således del av gällande bygg-

nadsplanen D 97, varvid berörd del av D 97 föreslås upphävas. 

Natur och kultur 

Inom planområdet finns inga naturvärden upptagna i det kommunala natur-

vårdsprogrammet. 

Inom området finns inga kända fornlämningar. 

Störningar och riskfrågor 

Förorenad mark 

Inom planområdet finns ingen uppgift om förorenad mark. 

Risk och säkerhet 

Ingen negativ påverkan gällande risk och säkerhet förväntas. 

Risk för översvämning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde 2014 en över-

svämningskartering för Motala Ström som bland annat redovisar översväm-

ningsrisker i Glan. 100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till förvän-

tade flöden år 2098. 

Nedanstående kartutdrag redovisar hur aktuellt planområde påverkas av 

översvämningar i ett 100- och 200-årsflöde samt högsta beräknat flöde för 

Motala Ström. 

Den delen av planområdet som ska upphävas längs med riksväg 51 som ut-

gör den nya enskilda vägen bedöms inte ligga inom område med risk för 

översvämning.  
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Översvämningskartering 100-årsflöde Motalaström. MSB 2014. 

 
Översvämningskartering 200-årsflöde Motala ström. MSB 2014. 

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

Dagvatten 

Dagvatten från vägar och andra hårdgjorda ytor inom planområdet avrinner 

direkt till intilliggande genomsläpplig mark eller grävda diken med genom-

släpplig botten.  

Genomförande av detaljplanen 

Administrativa frågor 

Upphävande har ingen genomförandetid, utan verkställs vid det datum be-

slutet vinner laga kraft. 

Organisatoriska frågor 

Upphävandet handläggs med standardförfarande. Efter granskning upprättas 

ett granskningsutlåtande där framförda synpunkter redovisas och kommen-

teras. 

Tidplan 

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan: 

Planuppdrag Augusti 2018 

KS beslut om samråd Mars 2019 

Samråd om detaljplan Mars-April 2019 

KS beslut om granskning Maj 2019 

Granskning av detaljplan Juni 2019 

KS beslut om antagande Augusti 2019 

Detaljplan laga kraft * September 2019 

 

Avtal, ekonomiska- och fastighetsrättsliga frågor  

Upphävandet av del av detaljplanen kräver inga fastighetsbildningsåtgärder.  

Efter att planändringen vinner laga kraft kommer det område som avses 

upphävas att vara planlöst. Fastigheten som berörs av upphävandet är i 

privat ägo. 

Förändringar av det enskilda vägnätet hanteras via ersättningsförhandlingar 

samt av lantmäterimyndigheten när väghållningsmyndigheten söker 

förrättning enligt anläggningslagen. 
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Gemensamhetsanläggningar 

Den nya enskilda vägen söder om riksväg 51 ska utgöra gemensamhetsan-

läggning för att säkerställa in- och utfart till fastigheterna Vistinge 6:7-6:19. 

Ekonomiska frågor 

Upphävande av byggnadsplanen bekostas av Trafikverket. 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Marika Östemar 

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

1 (2) 

 

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 

BEHOVSBEDÖMNING  

 

UPPHÄVANDE FÖR DEL AV BYGGNADSPLAN D97 (DEL AV VISTINGE 

6:4), FINSPÅNGS KOMMUN 

 

 

Beskrivning 

Typ av plan: Upphävande för del av byggnadsplan d97 (del av vistinge 

6:4), finspångs kommun 

Beskriv befintliga förhållanden: I samband med trafikverkets ombyggnad av väg riksväg 51 

byggdes den enskilda vägen på mark som i gällande bygg-

nadsplan utgör ändamålet allmän plats park varför del av 

byggnadsplan D 97 ska upphävas. 

Beskriv planförslaget: Syftet med att upphäva del av byggnadsplan D 97 är att sä-

kerställa att befintlig enskild väg inte ska strida mot gällande 

byggnadsplan.  

Medverkande tjänstemän: Mustafa Mohamed, planarkitekt 

 

Behovsbedömning Ja/ Nej Beskrivning 

Påverkas landskapsbilden N  

Påverkas skyddsvärda miljöer? N  

Finns risk för allvarliga olyck-

or? 

N  

Finns risk för ohälsa? N  

Finns mellankommunala intres-

sen? 

N  

Påverkas hushållningen med 

naturresurser? 

N  

Berörs riksintressen? N  
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Strider förslaget mot uppställda 

miljömål? 

N  

Överskrids fastlagda miljökvali-

tetsnormer? 

N  

 

Om ovanstående frågor besvaras nekande bedöms ingen betydande miljöpåverkan uppstå på 

grund av planförslaget och ytterligare miljöbedömning behövs ej, därför behöver heller ingen 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Ett ställningstagande från Länsstyrelsen efterfrågas inför 

fortsatt arbete. 

Slutsatser om utredningsbehov 

Samlad bedömning Upphävandet är endast av administrativ art och bedöms inte 

medföra en betydande miljöpåverkan. 

Datum: 2019-02-27 

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

1 (2)

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

Upphävande för del av byggnadsplan d97 (del 

av Vistinge 6:4), Finspångs kommun 

Finspångs kommun, Östergötlands län 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

VISTINGE 6:4 Kerstin Rogestam 

Vistinge Gård 1 A 

61291 FINSPÅNG 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

VISTINGE 6:7 Björn Erik Andersson 

Kompanigatan 19 

60209 NORRKÖPING 

VISTINGE 6:7 Christina Landström 

Kompanigatan 19 

60209 NORRKÖPING 

VISTINGE 6:8 Ulla Hallberg 

Vistinge Ysundaviken 109 

61291 FINSPÅNG 

VISTINGE 6:9 Inga Lindgren 

Slåttergatan 54 Lgh 1001 

60212 NORRKÖPING 

VISTINGE 6:9 Ragnar Lindgren 

Slåttergatan 54 Lgh 1001 

60212 NORRKÖPING 

VISTINGE 6:10 Alvar Berno Gustafsson 

Knäppingsborgsgatan 14 Lgh 1202 

60226 NORRKÖPING 

VISTINGE 6:11 Gunnel Wegelius Vujovic 

Odaltorg 3 Lgh 1103 

60243 NORRKÖPING 

VISTINGE 6:13 Klas Gustafsson 

Vistinge Ysundaviken 106 

61291 FINSPÅNG 

VISTINGE 6:13 Ulrika Karlsson 

Vistinge Ysundaviken 106 
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61291 FINSPÅNG 

VISTINGE 6:14 Eilert Ingvar Harrysson 

Vistinge Ysundaviken 104 

61291 FINSPÅNG 

VISTINGE 6:14 Siv Anna Cecilia Harrysson 

Vistinge Ysundaviken 104 

61291 FINSPÅNG 

VISTINGE 6:15 Lennart Andersson 

Balders Hage 28 

61071 VAGNHÄRAD 

VISTINGE 6:16 Lennart Andersson 

Balders Hage 28 

61071 VAGNHÄRAD 

VISTINGE 6:19 Jonas Wahlberg 

Vistinge Ysundaviken 111 

61291 FINSPÅNG 

 

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Officialservitut väg 

05-FIN-1726.1 

Förmån: Vistinge 6:8, Vistinge 6:19 

Last. Vistinge 6:4 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Marika Östemar 

Planarkitekt 
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Markerad del av byggnadsplan för del av
Vistinge 6:4 med tillhörande bestämmelser
föreslås upphävas.
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Maria Forneman 

2019-05-13  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 ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Eleonore Engström (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Eleonore Engström (S) från sitt uppdrag som ersättare i

kommunfullmäktige

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning

3. Att tacka Eleonore Engström för den tid hon haft uppdraget
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