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Dnr KS.2020.0460 

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 

Taxa för kontroll enligt livsmedelslagen 

Sammanfattning 

Kommunen har en taxa som reglerar avgifter för bygg- och miljönämndens 

offentliga livsmedelskontroll. 

Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 

kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp för offentlig kontroll 

inom livsmedelskedjan. 

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för 

livsmedelskontrollen framöver behöver de kommunala taxebestämmelserna 

anpassas till den nya EU-förordningen. 

Det nya förslaget till taxa innebär inte någon förändring av timavgiften och 

påverkar därför inte de avgifter som tas ut för kontrollen.  

En av följderna av den nya kontrollförordningen är att begreppet ”extra offentlig 

kontroll” utgår. Det begreppet omfattade all offentlig kontroll som faller utanför 

den planerade årliga kontrollen, så som uppföljande kontroll utöver den 

planerade som utförs för att man har konstaterat bristande efterlevnad eller som 

utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka en påstådd brist.  

Av artikel 79.2 c nya kontrollförordningen framgår att det är obligatoriskt för 

medlemsstaterna att ta ut avgifter för offentlig kontroll som ursprungligen inte 

var planerad när brister i efterlevnaden upptäckts hos en livsmedelsföretagare. 

Likaså framgår av artikel 83.1 att avgifter för en offentlig kontroll som utförs på 

grund av ett klagomål ska tas ut av aktören. Detta gäller endast om den 

kontrollen leder till att en bristande efterlevnad kan bekräftas.   

För att säkerställa att avgift kan tas ut vid uppföljande kontroll och vid klagomål 

föreslår förvaltningen därför att det tidigare avgiftsgrundande begreppet ”extra 

offentlig kontroll” ersätts med två nya avgiftsgrundade begrepp; 

• uppföljande kontroll som inte var planerad samt

• utredning av klagomål.

Taxan indexregleras årligen. En förändring i det nya förslaget är att SKR:s 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) föreslås användas vid uppräkning av 
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taxan samt att uppräkning ska ske utan särskilt beslut i bygg- och miljönämnden. 

Tidigare användes en kombination av konsumentprisindex (KPI) och 

lönekostnadsindex. Det nya förslaget följer linjen från tidigare beslut om taxa för 

tillsyn enligt alkohollagen 2019.   

Avgifterna inom livsmedelskontrollen regleras i första hand i svenska 

förordningar och under 2020 kommer dessa att ses över med anledning av den 

nya kontrollförordningen. Förslaget om efterhandsdebitering ingår i den 

översynen och ny nationell lagstiftning om avgifter i livsmedelskontrollen 

beräknas vara på plats till 2021.  

 

Kommunerna kommer antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under 

senare delen av 2020. Eftersom det är brådskande att få igenom de nu föreslagna 

förändringarna föreslås att en revidering av underlaget för beräkning av 

timtaxan, analys av kostnadstäckning samt frågan om efterdebitering hanteras 

vid nästa ändringstillfälle.  
 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 

enligt redovisat förslag i bilaga 1, dnr KS.2020.0460 

2. Att taxan börjar gälla från och med 2020-07-01 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

3. Att paragrafen justeras omedelbart 
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Inledande bestämmelser   

1 § Denna taxa gäller avgifter för Finspångs kommuns kostnader för offentlig kontroll, 

prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 

livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats 

med stöd av denna lagstiftning. Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel   

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas 

ur kran till konsument, och  

2. snus och tuggtobak.  

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för   

1. registrering av anläggning  

2. årlig offentlig kontroll  

3. uppföljande kontroll som inte var planerad   

4. utredning av klagomål     

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  

6. importkontroll   

7. offentlig kontroll i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.   

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och 

miljönämnden efter handläggning.   

 

Timavgift  

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 080 kronor per timme kontrolltid.  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 

förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som 

anges i taxan.   

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 

för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.   

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet 

som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 

nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 

1,5 gånger ordinarie timavgift.  
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Indexreglering 

6 § De i denna taxa antagna avgifterna ska för varje kalenderår (avgiftsår) höjas med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

som finns publicerad på Sveriges kommuners och regioners (SKR) hemsida i oktober månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

Ändrat belopp avrundas till närmaste 10-tal kronor. 

 

Avgift för registrering   

7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för  

1 timmes kontrolltid.  

 

Årlig kontrollavgift   

8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.   

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden tilldelat eller beslutat 

för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 

timavgiften.  

9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 

bedömning av anläggningens kontrollbehov.  

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska 

betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas 

med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett 

faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och 

i förekommande fall enligt 13 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 

varje påbörjat kalenderår.  

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, 

ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.   

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 

verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  

11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.  

 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål     

12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 

och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 

kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
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efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för 

nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning 

och analys av prover.   

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 

bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.   

 

Höjning eller nedsättning av avgift   

13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden i ett enskilt ärende 

besluta ändra avgiften enligt denna taxa.   

 

Avgift exportkontroll   

14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala avgift till 

bygg- och miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 

exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.   

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 

enligt 5 §. 

 

Avgift importkontroll  

15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §, betala 

avgift till bygg- och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 

förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje 

land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.   

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 

enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover  

Avgiftens erläggande och verkställighet   

16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Finspångs kommun genom dess bygg- 

och miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.   

 

Överklaganden   

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.   

 

Ikraftträdande    

Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2020.   

I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in 

efter denna dag. 
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Bilaga 1: Riskmodul  

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om 

avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 

kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 

nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med 

den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).   
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Beräkning av kontrolltiden för livsmedelsverksamheter  

Alla livsmedelsverksamheter placeras i riskklasser utifrån ett system framtaget av 

Livsmedelsverket. Klassningen består av tre delar: riskmodul, informationsmodul samt 

erfarenhetsmodul. 

I riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i 

livsmedelsanläggningen. Modulen ger en initial kontrolltid som är kopplad till riskmodulen. 

Modulen tillämpas inte för matmäklare, importörer, huvudkontor etc. där livsmedel inte 

hanteras fysiskt. Dessa verksamheter placeras direkt i riskklass 8. 

Det finns ofta behov av ytterligare kontrolltid. Det är viktigt att det finns tid till 

informationsrelaterad kontroll, tillexempel märkning. På samtliga livsmedelsanläggningar är 

det dessutom viktigt att kontrollera att det finns fungerade spårbarhets- och återkallelserutiner. 

Därför ges ett kontrolltidstillägg i informationsmodulen.  

Den generella klassningen kompletteras där efter med erfarenheter från den offentliga 

kontrollen av anläggningen, med hjälp av erfarenhetsmodulken. I erfarenhetsmodulen bedöms 

hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kompletteringen 

sker regelbundet när nya erfarenheter av aktuell verksamhet gjorts och resulterar i 

användandet av en tidsfaktor.  

 

Riskmodulen  

Riskmodulen kan sammanfattas med ”vad gör anläggningen med vad, hur mycket, och för 

vem”. I riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i 

livsmedelsanläggningen. Riskklassningen baseras på att livsmedelsanläggningen får 

riskpoäng utifrån följande tre riskfaktorer:  

 

1. Typ av verksamhet och livsmedel  

2. Produktionens storlek  

3. Konsumentgrupper  

 

Riskfaktor 1 - Typ av verksamhet och livsmedel  
 

• Högrisk 45 p  

• Mellanrisk 35 p  

• Lågrisk 15 p  

• Mycket låg risk 5 p  
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Exempel på typ av verksamhet och livsmedel  

Högrisk Tillagning av rätter från rått kött/rått fjäderfä. Tillagning av mjölkprodukter från 

opastöriserad mjölk. Pastörisering. Nedkylning. Tillverkning av vacuumpackad 

gravad/rökt fisk. Groddning. 

Mellanrisk Tillagning av fiskrätter. Tillverkning av sushi. Kokning av pasta/potatis/ris. 

Tillagning av rätter som innehåller ägg/mjölk (pastöriserad). Tillagning av 

vegetariska maträtter. Beredning av pastasallad/smörgåstårtor/gräddtårtor. 

Återuppvärmning. Varmhållning. Värma förbehandlade produkter, t ex korv, 

förstekta hamburgare, köttbullar. Paketering av fisk. Malning av 

kött/fisk/fjäderfä. Marinering av kött. Styckning. 

Lågrisk Kylförvaring. Försäljning av kylvaror. Upptining. Försäljning av 

mjukglass/kulglass. Transport av kylvaror/kyld mat. Tillverkning av 

sylt/saft/marmelad. 

Mycket 

låg risk 

Bakning av matbröd/kakor. Förvaring/försäljning av 

frukt/grönsaker/godis/förpackad glass/snacks. Uppvärmning av frysta, färdiga 

rätter, t ex paj, pizza., lasagne. Transport av frysvaror/fryst mat. Försäljning av 

kosttillskott. 

 

Riskfaktor 2-Produktens storlek/antal årsarbetskrafter 

 

Storlek Risk 

Poän

g 

Konsumenter/portioner 

per dag 

Antal sysselsatta 

(årsarbetskrafte

r): 

Ton Utgående 

per år:  

Mycket stor 55p > 250 000   > 10 000 

Stor 45 p >25 000-250 000 > 30 > 1 000 – 10 

000 

Mellan 35 p > 2 500 – 25 000 > 10 - 30 > 100 – 1 000 

Liten 25 p > 250 – 2 500 > 3 - 10 > 10 – 100 

Mycket liten 

(I) 

15 p > 80 - 250 > 2 - 3 > 3 - 10 

Mycket liten 

(II) 

10 p > 25 - 80 > 1 - 2 > 1 – 3 

Ytterst liten   5 p ≤ 25 ≤ 1 ≤ 1 

 

Riskfaktor 3 - Konsumentgrupp (om produktion sker till känslig kundgrupp)  

Anläggningar som producerar livsmedel som huvudsakligen är avsedda att konsumeras av 

personer som tillhör känsliga konsumentgrupper tilldelas extra riskpoäng. Dessa grupper är 

mer utsatta för faror, eftersom de kan få allvarligare symptom och/eller tål lägre doser när det 

gäller de mikrobiologiska och kemiska farorna. Känsliga konsumentgrupper tilldelas tio 

extrapoäng. (+10 p).  

 

Till de känsliga konsumentgrupperna räknas:  

 

• barn under 5 år (förskola)  

• personer med nedsatt immunförsvar (patienter på sjukhus, boende i äldreboende, gravida) 

• personer med livsmedelsallergi eller annan överkänslighet mot livsmedel  

 

Exempel på anläggningar som producerar livsmedel avsedda för känsliga konsumentgrupper 

är förskolekök, sjukhuskök, kök som tillverkar mat till äldreboende, skolkök som tillagar och 

serverar specialmat till allergiska elever och livsmedelsanläggningar som tillverkar livsmedel 
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för särskilda näringsändamål (”sär-när”). Däremot får inte vattenverk eller mejerier extra 

riskpoäng, även om det ingår känsliga personer bland konsumenterna. Restauranger som 

serverar enstaka gäster t ex en mjölkfri sås, får inte heller extra riskpoäng. 

 

Beräkning av riskklass  
Varje riskfaktor genererar ett antal poäng. Summan av poängen från de tre riskfaktorerna 

(riskpoäng) ligger till grund för placering i en riskklass, vilket därefter utgör en del av 

bestämningen av kontrolltiden enligt följande tabell: 

 

Riskklass Riskpoäng Riskmodulens tid 

1 ≥ 100 26 

2 90 20 

3 80 14 

4 70 10 

5 60-65 6 

6 55 4 

7 40-50 2 

8 ≤ 30 1 

 

Informationsmodulen  

En del av kontrollen har som syfte att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av 

exempelvis den information som kopplas till respektive produkt. Därför beräknas hur mycket 

tid som behövs för att kontrollera detta samt för att kontrollera att det finns fungerande 

spårbarhets och återkallelserutiner. 

Kontrolltidstillägg ges för kontroll som inte baseras på de faktorer som tas med i riskmodulen 

(om det utförs någon form av märkning i livsmedelsanläggningen). Kontrolltidstillägget beror 

på i vilken storleksklass (riskfaktor 2) verksamheten klassas i och i vilken omfattning på 

anläggningen sker enligt följande: 

 

Orsak till 

kontrollbehov vid 

anläggningen 

Storlek  Kontroll-

tidstillägg 

(timmar) 

Exempel på verksamhet 

Utformar märkning 

samt 

märker/förpackar 

livsmedel 

mycket stor 

stor 

8 Industri utan huvudkontor 

Importör som översätter 

märkning 

Butik med egen tillverkning 

(till exempel matlådor) 

mellan 

liten 

6 

mycket liten (I) 

mycket liten (II) 

ytterst liten 

2 

Utformar märkning 

men 

märker/förpackar 

inte 

Oberoende * Huvudkontor 

Importörer som tar in 

färdigmärkta livsmedel 

Matmäklare 
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Utformar inte 

märkning men 

märker/förpackar 

livsmedel 

mycket stor 

stor 

4 Legotillverkning 

Livsmedelsföretagare som 

tillverkar ett livsmedel men 

som får färdigt 

märkningsunderlag  

Butik med egen tillverkning 

men med centralt styrd 

märkning (grillad kyckling/ 

bake off bröd) 

Mellan 

liten 

3 

mycket liten (I) 

mycket liten (II) 

ytterst liten 

1 

Utformar 

presentation men 

märker/ förpackar 

inte livsmedel 

Oberoende 1 Fristående restauranger 

Cateringverksamhet 

E-handel  

Utformar 

presentation men 

märker/förpackar 

inte livsmedel 

(Dricksvatten) 

mycket stor 

stor 

mellan 

liten 

  

1 Dricksvatten-anläggningar 

mycket liten(I) 

ytterst liten 

0 

Utformar inte 

presentation och 

märker/förpackar 

inte 

Oberoende 0 · Butik med enbart 

förpackade livsmedel 

· Franchise-restauranger 

· Skola med centralt 

framtagen matsedel 

· Kyl- och fryshus 

 

Erfarenhetsmodulen 

I samband med klassningen av en livsmedelsanläggning ska även hänsyn tas till de 

erfarenheter myndigheten har fått från den offentliga kontrollen vid anläggningen. 

Erfarenhetsmodulen används då nya erfarenheter av livsmedelsföretagarens efterlevnad av 

livsmedelslagstiftningens krav gjorts. Livsmedelslagstiftningen ställer krav på att livsmedel 

ska vara säkra, att konsumenter inte vilseleds och att råvaror och produkter kan spåras.  

 

Den klassning som skett med hjälp av riskmodulen och informationsmodulen kompletteras 

alltså med erfarenheter från tidigare kontroller. Kontrollmyndigheten ska göra en bedömning 

av den aktuella verksamhetens kontrollbehov, om den är tillräcklig eller om den ska minska 

eller öka. Vid den sammanfattade bedömningen ska erfarenhet från all kontroll, både den 

normala och den extra offentliga kontrollen som har gjorts vid anläggningen under aktuell 

tidsperiod omfattas. 

 

Detta ger en indelning i 3 olika klasser benämnda A, B och C. Första gången en verksamhet 

klassas placeras den i erfarenhetsklass B (normalläget). 
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Erfarenhetsklass A: Myndigheten bedömer att anläggningen har så bra förfaranden för att 

producera säkra livsmedel att kontrollen och därmed frekvensen kan minskas.  

Erfarenhetsklass B: Normalläget. Alla nya livsmedelsanläggningar placeras i erfarenhetsklass 

B. Erfarenhetsklass C: Myndigheten bedömer att anläggningen har så stora brister i sina 

förfaranden för att producera säkra livsmedel att de inte fungerar i praktiken och inte ger den 

effekt som behövs, varför den offentliga kontrollen måste förstärkas. 

 

Erfarenhetsklassens tidsfaktor:  

A = Minskad kontroll i förhållande till normalläget - ger en tidsfaktor på 0,5  

B = Normalläget - ger en tidsfaktor på 1  

C = Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget - ger en tidsfaktor på 1,5 

 

Beräkning av kontrolltid  

Utifrån erhållen risk- och erfarenhetsklass (inklusive eventuellt kontrolltidstillägg) så får 

anläggningen en årlig kontrolltid. Beräkningen av kontrolltiden sker på följande sätt:  

(Riskmodulens tid + Kontrolltidstillägg) * Tidsfaktor = Kontrolltid 

Beräkning av årlig kontrollavgift  

Den årliga avgiften beräknas genom att multiplicera den kontrolltid som riskklassningen har 

gett med den av kommunfullmäktige beslutade timtaxan.  

 

Kontrolltid * Timavgift = Årlig kontrollavgift 

Justering av kontrolltid  

Det kan uppkomma situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning inte ger 

en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att minska eller öka 

kontrolltiden.  

 

Kontrolltiden kan då justeras genom att anläggningen kvarstår i den tilldelade riskklassen, 

men att kontrolltiden justeras så att den bättre speglar det verkliga kontrollbehovet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 215   Dnr: KS.2020.0460 

Taxa för kontroll enligt livsmedelslagen 

Sammanfattning 

Kommunen har en taxa som reglerar avgifter för bygg- och miljönämndens 

offentliga livsmedelskontroll. 

Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 

kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp för offentlig kontroll 

inom livsmedelskedjan. 

 

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för 

livsmedelskontrollen framöver behöver de kommunala taxebestämmelserna 

anpassas till den nya EU-förordningen. 

 

Det nya förslaget till taxa innebär inte någon förändring av timavgiften och 

påverkar därför inte de avgifter som tas ut för kontrollen.  

 

En av följderna av den nya kontrollförordningen är att begreppet ”extra offentlig 

kontroll” utgår. Det begreppet omfattade all offentlig kontroll som faller utanför 

den planerade årliga kontrollen, så som uppföljande kontroll utöver den 

planerade som utförs för att man har konstaterat bristande efterlevnad eller som 

utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka en påstådd brist.  

 

Av artikel 79.2 c nya kontrollförordningen framgår att det är obligatoriskt för 

medlemsstaterna att ta ut avgifter för offentlig kontroll som ursprungligen inte 

var planerad när brister i efterlevnaden upptäckts hos en livsmedelsföretagare. 

Likaså framgår av artikel 83.1 att avgifter för en offentlig kontroll som utförs på 

grund av ett klagomål ska tas ut av aktören. Detta gäller endast om den 

kontrollen leder till att en bristande efterlevnad kan bekräftas.   

 

För att säkerställa att avgift kan tas ut vid uppföljande kontroll och vid klagomål 

föreslår förvaltningen därför att det tidigare avgiftsgrundande begreppet ”extra 

offentlig kontroll” ersätts med två nya avgiftsgrundade begrepp;  

uppföljande kontroll som inte var planerad samt   

utredning av klagomål.   

 

Taxan indexregleras årligen. En förändring i det nya förslaget är att SKR:s 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) föreslås användas vid uppräkning av 

taxan samt att uppräkning ska ske utan särskilt beslut i bygg- och miljönämnden. 

Tidigare användes en kombination av konsumentprisindex (KPI) och 

lönekostnadsindex. Det nya förslaget följer linjen från tidigare beslut om taxa för 

tillsyn enligt alkohollagen 2019.   
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Avgifterna inom livsmedelskontrollen regleras i första hand i svenska 

förordningar och under 2020 kommer dessa att ses över med anledning av den 

nya kontrollförordningen. Förslaget om efterhandsdebitering ingår i den 

översynen och ny nationell lagstiftning om avgifter i livsmedelskontrollen 

beräknas vara på plats till 2021.  

 

Kommunerna kommer antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under 

senare delen av 2020. Eftersom det är brådskande att få igenom de nu föreslagna 

förändringarna föreslås att en revidering av underlaget för beräkning av 

timtaxan, analys av kostnadstäckning samt frågan om efterdebitering hanteras 

vid nästa ändringstillfälle.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att anta taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 

enligt redovisat förslag i bilaga 1, dnr KS.2020.0460 

2. Att taxan börjar gälla från och med 2020-07-01 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte 

- - - - - 
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Jonas Andersson 

2020-04-17  1 (1) 

Dnr KS.2020.0472 

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 

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende 
föreningsaktiviteter 2020 

Sammanfattning 

Finspångs kommun har ett system med olika bidragstyper, med bland annat 

aktivitetsbidrag för ideella föreningar (se bilaga).  

Detta kommunala bidrag söks retroaktivt för föregående verksamhetsår och 

baseras på antal sammankomster som föreningen har haft.     

Med anledning av den extraordinära situationen med Corona-virusets framfart 

och den allmänna smittspridning som råder i Sverige och i Finspångs kommun 

behövs därför åtgärder för att minska smittspridningen samtidigt som föreningar 

i kommunen inte ska behöva lida ekonomiskt.  

Förvaltningen ser ett behov av att schablonmässigt dela ut aktivitetsbidrag för 

2020 utifrån 2019 års utfall med tillhörande indexuppräkning. På så vis kan 

kommunens föreningar få det kommunala bidraget och hantera i sin verksamhet 

säkert och eventuellt även ställa in aktiviteter utan att för den saken skull förlora 

ekonomiskt.  

Bidraget betalas enligt gängse ordning under första kvartalet 2021 och kommer 

avse sammankomster 2020. Föreningarna kommer inte behöva skicka in 

närvarokort som intygar vilka som närvarat på sammankomsterna.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta  

1. Att aktivitetsbidraget för 2020 betalas ut utifrån 2019 års bidragsnivå

med tillhörande indexuppräkning

2. Att föreningar kan välja att ansöka enligt ordinarie ordning för aktiviteter

2020 om dessa skulle motsvara en högre nivå än 2019

3. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

4. Att paragrafen justeras omedelbart
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 216   Dnr: KS.2020.0472 

 

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende 
föreningsaktiviteter 2020 

Sammanfattning 

Finspångs kommun har ett system med olika bidragstyper, med bland annat 

aktivitetsbidrag för ideella föreningar.  

 

Detta kommunala bidrag söks retroaktivt för föregående verksamhetsår och 

baseras på antal sammankomster som föreningen har haft.     

 

Med anledning av den extraordinära situationen med Corona-virusets framfart 

och den allmänna smittspridning som råder i Sverige och i Finspångs kommun 

behövs därför åtgärder för att minska smittspridningen samtidigt som föreningar 

i kommunen inte ska behöva lida ekonomiskt.  

 

Förvaltningen ser ett behov av att schablonmässigt dela ut aktivitetsbidrag för 

2020 utifrån 2019 års utfall med tillhörande indexuppräkning. På så vis kan 

kommunens föreningar få det kommunala bidraget och hantera i sin verksamhet 

säkert och eventuellt även ställa in aktiviteter utan att för den saken skull förlora 

ekonomiskt.  

 

Bidraget betalas enligt gängse ordning under första kvartalet 2021 och kommer 

avse sammankomster 2020. Föreningarna kommer inte behöva skicka in 

närvarokort som intygar vilka som närvarat på sammankomsterna.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att aktivitetsbidraget för 2020 betalas ut utifrån 2019 års bidragsnivå 

med tillhörande indexuppräkning 

2. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte 

- - - - - 
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Malin Eriksson 
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Dnr KS.2020.0518 

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 

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2020 

Sammanfattning 

Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr. 

Prognosen för helåret visar ett negativt resultat om 25,2 mnkr, en avvikelse med 

38,7 mnkr. 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den 

rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger 

ett scenario istället för en prognos. Med anledning av pandemin beslutade den 

politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett lokalt stödpaket till 

näringslivet. Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020 och 

sjuklönerna för mars månad har kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8 

mnkr föregående år. 

Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott i jämförelse 

med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård 

och omsorg och samhällsbyggnad. Sektor social omsorg prognostiserar den 

största avvikelsen, 12 procent högre nettokostnader än budgeterat vilket 

motsvarar ett underskott om 27,2 mnkr. För sektor vård och omsorg är 

avvikelsen 4 procent, för sektor utbildning är avvikelsen 3 procent och för 

samhällsbyggnad är avvikelsen 2 procent. 

Inom sektor social omsorg prognostiseras det största underskottet, 9,7 mnkr, för 

köpta platser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Underskottet är dock mindre än befarat då 

antalet ärenden har minskat sedan årets ingång. Köpta platser är väsentligt dyrare 

än de platser som drivs i egen regi. Placeringar vuxna redovisar en avvikelse om 

5,0 mnkr. En ökning av antalet placeringar enligt lag om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak 

till denna avvikelse. Andra verksamheter som redovisar större underskott är 

försörjningsstöd, 5,0 mnkr, personlig assistans enligt LSS och 

socialförsäkringsbalken (SFB), 4,3 mnkr, och boende samt boendestöd enligt 

LSS/SoL, 3,6 mnkr. Underskottet för personlig assistans beror på att 

schablonersättningen från Försäkringskassan inte täcker den kommunala 

lönekostnaden. Flera åtgärder pågår för att minska underskotten, bland annat 

arbetas det aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa 

placeringar. Då kommunens boenden är fullbelagda förutsätter det att utbyggnad 

och nybyggnad kommer till stånd inom en snar framtid för att kunna minska 
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Malin Eriksson 

2020-05-08  2 (3)  

Dnr KS.2020.0518  

  

 

 

kostnaderna. Inom personlig assistans har man skapat en egen bemanningsgrupp 

för att kunna optimera bemanningen. 
 

Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 

11,8 mnkr. Särskilt boende förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 9,8 

mnkr, hemtjänst underskott om 2,6 mnkr, hälso- och sjukvårdsorganisationen 

underskott om 2,6 mnkr. Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret 

redovisar båda överskott om totalt 3,2 mnkr. Inom särskilt boende ingår en ny 

enhet som skapats för att ta emot smittade personer med det nya coronaviruset. 

Hela den beräknade kostnaden för enheten, 2,5 mnkr blir ett underskott då 

enheten inte fanns med i budget. Särskilt boende fick också lägre 

budgettilldelning än föregående år och har inte lyckats minska sina 

personalkostnader tillräckligt för att klara av den nya nivån. Underskottet inom 

hemtjänsten beror till stor del på personalkostnader. Åtgärder pågår för att få en 

effektivare bemanning inom särskilt boende och en effektivare fördelning av 

personal inom hemtjänsten för att nå budgeterad nivå. 
 

Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 15,2 

mnkr, varav grundskola 2,2 mnkr, förskola 6,6 mnkr och gymnasiet 6,4 mnkr. 

De prognostiserade underskotten var kända redan i budgetarbetet vid årets 

början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att 

redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Varje 

chefsområde har fått ett uppdrag som innebär en kontinuerlig översyn av 

organisation och bemanning i varje läge och översyn av alla former av 

omkostnader. Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att 

lämna förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har 

tagits fram som kommer att behandlas i kommunledningsgruppen. 
 

Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, varav 

transportservice står för det största underskottet om 1,8 mnkr. Transportservice 

påverkas i stor utsträckning av coronautbrottet som vilket gett minskad 

efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor. 

Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt social omsorg med 50 

procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av 

transportservice totala intäkter. 
 

Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, 10,9 mnkr, vilket främst 

härrör till kapitalkostnader för nya investeringar. Flera investeringsprojekt 

kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast resultatet under del av 

året. Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel 

personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, visar ett förväntat överskott om 

2,6 mnkr. Finans prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr. Prognosen för skatter 

och statsbidrag visar ett överskott mot budget. Överskottet är nettoeffekten av 

minskade skatteintäkter och ökade generella statsbidrag. Prognosen för 

pensionsmedelsportföljen visar ett underskott. Från och med 2019 ska 

kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för 

anskaffningsvärde, vilket skapar stor variation i redovisningen mellan åren. 
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Under mars och april har börsen fallit och värdet för kommunens 

pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att godkänna tertialrapport 1, 2020 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. Att paragrafen justeras omedelbart 
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E K O N O M I S K  R A P P O R T E R I N G  

2 

Sammanfattning 

Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr. Prognosen för helåret visar 

ett negativt resultat om 25,2 mnkr, en avvikelse med 38,7 mnkr. 

 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den rådande pandemin 

pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

bedömer läget som så osäkert att de ger ett scenario istället för en prognos.  

 

Med anledning av pandemin beslutade den politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett 

lokalt stödpaket till näringslivet. Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020 och 

sjuklönerna för mars månad har kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8 mnkr föregående år. 

 

Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott i jämförelse med budget. 

Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård och omsorg och 

samhällsbyggnad. Sektor social omsorg prognostiserar den största avvikelsen, 12 procent högre 

nettokostnader än budgeterat vilket motsvarar ett underskott om 27,2 mnkr. För sektor vård och 

omsorg är avvikelsen 4 procent, för sektor utbildning är avvikelsen 3 procent och för 

samhällsbyggnad är avvikelsen 2 procent. 

 

Inom sektor social omsorg prognostiseras det största underskottet, 9,7 mnkr, för köpta platser med 

stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). 

Underskottet är dock mindre än befarat då antalet ärenden har minskat sedan årets ingång. Köpta 

platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi. Placeringar vuxna redovisar en 

avvikelse om 5,0 mnkr. En ökning av antalet placeringar enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak till denna avvikelse. Andra 

verksamheter som redovisar större underskott är försörjningsstöd, 5,0 mnkr, personlig assistans 

enligt LSS och socialförsäkringsbalken (SFB), 4,3 mnkr, och boende samt boendestöd enligt LSS/SoL, 

3,6 mnkr. Underskottet för personlig assistans beror på att schablonersättningen från 

Försäkringskassan inte täcker den kommunala lönekostnaden. Flera åtgärder pågår för att minska 

underskotten, bland annat arbetas det aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av 

externa placeringar. Då kommunens boenden är fullbelagda förutsätter det att utbyggnad och 

nybyggnad kommer till stånd inom en snar framtid för att kunna minska kostnaderna. Inom personlig 

assistans har man skapat en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen. 

 

Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 11,8 mnkr. Särskilt 

boende förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 9,8 mnkr, hemtjänst underskott om  

2,6 mnkr, hälso- och sjukvårdsorganisationen underskott om 2,6 mnkr. Vård och omsorg centralt 

och myndighetskontoret redovisar båda överskott om totalt 3,2 mnkr. Inom särskilt boende ingår en 

ny enhet som skapats för att ta emot smittade personer med det nya coronaviruset. Hela den 

beräknade kostnaden för enheten, 2,5 mnkr blir ett underskott då enheten inte fanns med i budget. 

Särskilt boende fick också lägre budgettilldelning än föregående år och har inte lyckats minska sina 

personalkostnader tillräckligt för att klara av den nya nivån. Underskottet inom hemtjänsten beror till 

stor del på personalkostnader. Åtgärder pågår för att få en effektivare bemanning inom särskilt 

boende och en effektivare fördelning av personal inom hemtjänsten för att nå budgeterad nivå. 

 

Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 15,2 mnkr, varav grundskola 

2,2 mnkr, förskola 6,6 mnkr och gymnasiet 6,4 mnkr. De prognostiserade underskotten var kända 

redan i budgetarbetet vid årets början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag 

erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Varje chefsområde har 

fått ett uppdrag som innebär en kontinuerlig översyn av organisation och bemanning i varje läge och 

översyn av alla former av omkostnader. Sektorn fick i början av året ett uppdrag av 
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kommunledningen att lämna förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har 

tagits fram som kommer att behandlas i kommunledningsgruppen. 

 

Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, varav transportservice står för 

det största underskottet om 1,8 mnkr. Transportservice påverkas i stor utsträckning av 

coronautbrottet som vilket gett minskad efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och 

verksamhetsresor. Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt social omsorg med 50 

procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av transportservice totala 

intäkter.    

Ledningsstaben prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr. En stor anledning är att mycket av det 

utvecklingsarbete som var tänkt att ske under året har fått pausas under rådande pandemi. 

 

Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, 10,9 mnkr, vilket främst härrör till 

kapitalkostnader för nya investeringar. Flera investeringsprojekt kommer inte att slutföras under året 

eller påverkar endast resultatet under del av året. Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, 

omställningsmedel personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, visar ett förväntat överskott om 

2,6 mnkr. 

 

Finans prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr. Prognosen för skatter och statsbidrag visar ett 

överskott mot budget. Överskottet är nettoeffekten av minskade skatteintäkter och ökade generella 

statsbidrag. Prognosen för pensionsmedelsportföljen visar ett underskott. Från och med 2019 ska 

kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för anskaffningsvärde, vilket 

skapar stor variation i redovisningen mellan åren. Under mars och april har börsen fallit och värdet 

för kommunens pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona. 

 

Den politiska organisationen prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Även den politiska 

verksamheten påverkas av corona. Bland annat är kommunfullmäktiges beredningar vilande från maj 

vilket medför lägre sammanträdesersättningar och arvoden. Även kommunstyrelses 

sammanträdesersättningar beräknas bli lägre under året som en följd av corona. Kommunstyrelsens 

överskott inkluderar också ett överskott avseende medel för oförutsedda behov.  
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I pandemins spår  

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge pandemin pågår och när 

allt kan förväntas återgå till det vanliga. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som 

så osäkert att de ger ett scenario istället för en prognos. Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur 

som följd av coronakrisen där tillväxttakten för skatteunderlaget är den lägsta i Sverige på 30 år. För 

Finspång innebär beräkningen negativa skatteavräkningar för år 2019 och 2020 med cirka 37 mnkr. 

Under mars och april har börsen fallit och värdet för kommunens pensionsplaceringar har sjunkit 

avsevärt som följd av corona. Vid bokslutet 2019 redovisades orealiserade vinster med +3,6 mnkr 

baserat på då aktuella marknadsvärden.  

 

Utvecklingen i slutet av april visar nu på en negativ värdeutveckling av portföljen med -4,8 mnkr vilket 

även har rapporterats månadsvis till kommunstyrelsen i samband med rapportering av riskkontroll.  

Som effekt av detta har kommunen under våren minskat andelen aktier och stället placerat i säkrare 

värdepapper vilket har inneburit reaförluster med cirka 4 mnkr som påverkar finansenhetens resultat 

för 2020. 

 

För att försöka tydliggöra effekter av pandemin, direkta såväl indirekta, kommer ekonomirapporten 

innehålla denna rubrik. 

 

 
 

Stöd till näringslivet 
Den politiska ledningen beslutade tidigt under våren om ett lokalt stödpaket. Paket består bland 

annat av att kommunen ska vara generös att bevilja anstånd med betalningar till det lokala näringslivet 

samt att förkorta betaltider till det lokala näringslivet vid behov. 

 

Finspångs kommun har i dagsläget beviljat anstånd för 11 företag från det lokala näringslivet. Ett 

företag har fått tidigare utbetalning samt ett borgensåtagande har beviljats amorteringsfritt. 

Stödpaketet innebär idag åtgärder motsvarande 0,3 mnkr. 

 

Scenario i 
stället för 
prognos 

Lägre 
skatteintäkter 

Stöd 
näringslivet och 

ökad 
arbetslöshet 

Ökade 
sjukfrånvaro 

och VAB 

Förändrade 
volymer 

intäkter och 
kostnader 

Ovisshet 

Hur länge och 
vilken 

omfattning? 
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Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn 
På grund av den rådande pandemin gör vi en övergripande analys av sjukfrånvaron och frånvaro för 

vård av barn. Dessa kostnader kommer inte i alla delar att visas i aktiviteterna för corona och därför 

lyfter vi dem särskilt under nedanstående rubriker. 

Sjukfrånvaro  
 

 

 

Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020. Vård och omsorg är den sektorn som 

har högst sjukfrånvaro, 12,9 % jämfört med 8,6 % föregående år. Antalet anställda som är borta en 

dag har ökat med 20% jämfört med mars föregående år. Frånvaro dag 2-14 har ökat med 84 % sedan 

föregående år. Dag 15-28 har ökat med 318 % sedan mars föregående år. Det är rimligt att tro att 

pandemin har en stor betydelse för förändringen. Detta för att arbetstagaren vid minsta symptom ska 

stanna hemma. Det finns flera symptom och arbetstagaren ska vara hemma symptomfri i minst två 

dagar. 
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För sjukfrånvaron som varit under mars, har sjuklönerna kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8 

mnkr föregående år. När sjuklönekostnader ökar kan det ge flera effekter. Bedrivs en verksamhet där 

vikarier är nödvändigt blir det en kostnadsökning genom att enheten får sjuklönekostnad och 

vikariekostnad. Bedrivs en verksamhet där vikarier inte behövs uppstår en kostnadsminskning då 

sjuklönekostnader är lägre än månadslön. Detta kan vi se i prognoserna för de olika sektorerna tex 

inom sektor vård och omsorg där vikarie oftast behövs när någon blir sjuk och därmed uppstår en 

ökad kostnad. Sektor vård och omsorg har ökat sina sjuklönekostnader med 0,7 mnkr jämfört med 

mars föregående år. Sektorn har stora behov av vikarier vid frånvaro vilket ger en stor 

kostnadsökning.  

 

Sektor utbildning har ökat sina sjuklönekostnader med 0,9 mnkr.  Sektor utbildning gör bedömningen 

att Coronapandemins påverkan på sektorns ekonomi är hittills relativt liten. I förskolan har antalet 

frånvarande barn medfört att antalet vikarier kunnat hållas nere.  I grundskolan har problemen med 

personalfrånvaro, i vissa lägen, inte kunnat lösas utan att vikarietillsättningarna ökat. Inom gymnasiet, 

där merparten av undervisningen skett på distans, har personalfrånvaron inte varit högre än normalt.  

Inom sektor samhällsbyggnad ses inte någon ökning av sjukfrånvaron för mars. Inom sektor social 

omsorg är ökningen inte lika stor som inom vård och omsorg. För ledningsstaben har sjukfrånvaron 

ökat till 9,19% jämfört med 4,18% förra året och många uppdrag är svåra att ersätta med vikarier vid 

frånvaro varför personalkostnaderna blir lägre. 

 

Vård av barn 
Pandemin påverkar även frånvaron för vård av sjukt barn. Vi ser att antalet tillfällen för VAB har ökat 

jämfört med 2019 (jmf månad mars) med 12 %. En ökad frånvaro för VAB innebär inte en 

kostnadsökning av personalkostnader men det blir en ökad administration vid behov av vikarier vilket 

innebär en ökad belastning för bemanningscentralen.  

 

Om vård av sjukt barn ökar för Finspångs kommuns medborgare kommer barnens närvaro på 

förskola, skola och fritidshem att minska. Sektor utbildning kan se en minskad närvaro inom förskola, 

skola och fritidshem.  

 

Minskade volymerna inom sektor utbildning innebär även minskade intäkter för sektor 

samhällsbyggnad för tex förskole- och skolluncher. 

  

Aktiviteter för corona 
För att kunna mäta effekterna av coronakrisen har kommunen skapat särskilda aktiviteter i 

bokföringen för att särredovisa kostnaderna. Sjukfrånvaron ingår till största delen inte i dessa då det 

är svårt att avgöra vad som beror på coronakrisen och vad som är ordinarie frånvaro. 

Kostnadseffekterna av coronakrisen delas in i interna omflyttningar och externa kostnadsökningar 

och redovisas sektorsvis. 

 

Den sektor som redovisar Folkhälsomyndighetens hantering av utbrottet av corona har redan 

märkbart påverkat sektor samhällsbyggnads ekonomi. Det gäller främst bortfall av intäkter med också 

utökade kostnader i form av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera. 

Summan av de minskade intäkter är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona 

är en intern omfördelning där minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade 

kostnader för köpande sektorer. Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel 

prognostiseras mindre intäkter inom alkohol- och tobakhandläggning samt förskjutning av tillsynen 

inom miljöbalken. Den totala prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett underskott på 2 mnkr. 
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Tabell över interna omflyttningar av intäkter och kostnader på grund av corona (aktivitet 998). 

Sektor Utfall Prognos 

Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

Politisk organisation     

Ledningsstab  22  66 

Social omsorg     

Samhällsbyggnad   -2 450  

Utbildning     

Vård och omsorg     

Kommungemensamma 

kostnader 

    

Finansenheten     

SUMMA  22 -2 450 66 

 

Tabell över minskade intäkter och utökade kostnader på grund av corona (aktivitet 999). 

Sektor Utfall Prognos 

Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

Politisk organisation     

Ledningsstab  18  54 

Social omsorg     

Samhällsbyggnad  22 -575  

Utbildning  48  48 

Vård och omsorg  6  3 567 

Kommungemensamma 

kostnader 

    

Finansenheten     

SUMMA  94 -575 3 669 
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Kommuntotal 
 

Resultaträkning kommun 

 

Resultatrapport kommun 

 
*) I övriga resultatkonton ingår bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

 

Totalt, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall Ack utfall i 

% av budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Verksamhetens intäkter 244 412 73 941 30% 268 667 246 516 2 104

Verksamhetens kostnader -1 534 365 -478 261 31% -1 531 959 -1 579 111 -44 746

Avskrivningar -57 118 -17 268 30% -52 575 -54 259 2 859

Verksamhetens nettokostnader -1 347 071 -421 588 31% -1 315 867 -1 386 854 -39 783

Skatteintäkter 1 038 735 347 539 33% 1 022 708 1 002 985 -35 750

Generella statsbidrag och utjämning 325 195 109 517 34% 303 948 365 545 40 350

Verksamhetens resultat 16 859 35 469 210% 10 790 -18 324 -35 183

Finansiella intäkter 24 107 2 118 9% 26 986 18 398 -5 709

Finansiella kostnader -27 389 -7 956 29% -24 732 -25 243 2 146

Resultat efter finansiella poster 13 577 29 631 218% 13 044 -25 169 -38 746

Extraordinära poster (netto)

Årets resultat 13 577 29 631 218% 13 044 -25 169 -38 746

Totalt, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall Ack utfall i 

% av 

årsbudget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Försäljning 215 705 68 544 32% 216 661 217 305 1 600

Taxor och avgifter 42 908 13 205 31% 41 999 43 120 212

Hyror och arrenden 147 722 48 813 33% 144 495 148 100 378

Bidrag 132 070 42 181 32% 157 445 132 980 910

Övriga intäkter 293 361 92 799 32% 289 330 289 676 -3 685

SUMMA INTÄKTER 831 766 265 541 32% 849 931 831 181 -586

Löner och arvoden inkl PO -1 362 559 -413 634 30% -1 321 991 -1 349 054 13 505

Personalrelaterade kostnader -12 121 -3 164 26% -13 561 -12 104 17

Lokal/driftkostnader -223 622 -72 806 33% -233 714 -225 669 -2 047

Diverse tjänster -130 146 -35 186 27% -100 416 -126 561 3 586

Bidrag och transfereringar -50 562 -18 797 37% -54 084 -54 570 -4 008

Köp av verksamhet -256 134 -79 492 31% -251 639 -256 003 131

Kost/livsmedel -62 064 -19 792 32% -61 469 -62 147 -83

Material och inventarier -23 450 -9 253 39% -23 761 -24 117 -666

Fordon/transporter -36 098 -11 511 32% -38 611 -35 555 542

Övriga kostnader -16 689 -6 226 37% -13 976 -16 569 120

Avskrivningar och intern ränta -83 438 -23 509 28% -72 026 -73 751 9 687

Övriga resultatkonton* 1 438 693 457 460 32% 1 348 362 1 379 749 -58 945

SUMMA KOSTNADER -818 189 -235 910 29% -836 887 -856 350 -38 161

TOTAL 13 577 29 631 218% 13 044 -25 169 -38 746
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Sektorer nettoredovisning 

 

Sektorer specifikation intäkter/kostnader 

 

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall Ack utfall i 

% av 

årsbudget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Intäkter 1 170 412 35% 1 757 1 170 0

Kostnader -15 409 -4 283 28% -15 269 -14 509 900

Politisk organisation -14 239 -3 871 27% -13 512 -13 339 900

Intäkter 55 750 19 798 36% 57 082 58 385 2 635

Kostnader -168 351 -53 845 32% -168 698 -169 087 -736

Ledningsstab -112 601 -34 047 30% -111 616 -110 702 1 899

Intäkter 55 705 18 900 34% 77 446 55 990 285

Kostnader -288 676 -101 796 35% -321 174 -316 207 -27 531

Social omsorg -232 971 -82 897 36% -243 728 -260 217 -27 246

Intäkter 211 933 68 769 32% 210 682 209 578 -2 355

Kostnader -290 798 -91 977 32% -285 716 -290 367 431

Samhällsbyggnad -78 865 -23 208 29% -75 035 -80 789 -1 924

Intäkter 93 506 22 768 24% 92 692 93 506 0

Kostnader -648 622 -219 886 34% -647 005 -663 822 -15 200

Utbildning -555 116 -197 118 36% -554 313 -570 316 -15 200

Intäkter 118 257 37 561 32% 118 893 120 714 2 458

Kostnader -415 435 -137 147 33% -427 543 -429 667 -14 232

Vård och omsorg -297 178 -99 586 34% -308 650 -308 953 -11 775

Intäkter 11 430 3 810 33% 13 339 11 430 0

Kostnader -47 709 -2 001 4% -7 983 -36 809 10 900

Kommungemensamma 

kostnader

-36 279 1 809 -5% 5 356 -25 379 10 900

Intäkter 1 688 771 558 940 33% 1 651 134 1 685 390 -3 381

Kostnader -347 945 -90 391 26% -336 592 -340 864 7 081

Finansenheten 1 340 826 468 549 35% 1 314 542 1 344 526 3 700

Total 13 577 29 631 218% 13 044 -25 169 -38 746
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Politisk ledning 

 

Kommentar till prognosen 
Kostnader för kommunens politiska ledning innefattar bland annat arvoden och 

sammanträdesersättningar för de politiska möten som hålls under året, föreningsbidrag till handikapp- 

och pensionärsföreningar samt kostnader för externa revisorer och granskningar.  

Kommunfullmäktige ansvarar även för den årliga hedersuppvakningen till kommunens anställda, 

nationaldagsfirandet och eventuella vänortsbesök. 

  

Den politiska verksamheten påverkas även av corona. Kommunfullmäktiges beredningar är 

vilande från maj vilket medför lägre sammanträdesersättningar och arvoden. Årets 

nationaldagsfirande kommer ske i begränsad form och vårens vänortbesök har fått ställas in, vilket 

inkluderas i prognosen vid tertial 1. I år är antalet personer som kommer att få hedersgåva i höst 

färre än föregående år vilket medför lägre kostnader än budgeterat.  Kommunfullmäktige har 

reserverat medel för drift- och kapitalkostnad utifrån investering i nytt högtalar- och röstningssystem, 

arbetet beräknas slutföras under året men innebär en förskjutning av drift och kapitalkostnader. 

Överförmyndarens verksamhet har i början av året haft personalbyte i samband med 

pensionsavgång vilket tillfälligt har medfört ökade lönekostnader i samband med överlämning av 

arbetet mellan handläggarna. 

Politisk organisation, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudge

t

Ack 

Utfall

Ack 

Utfall i % 

av 

Budget

Bokslut 

fg år

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 0 0 % 0 0 0

Kostnader 4 000 879 22 % 3 467 3 500 500

Kommunfullmäktige 4 000 879 22% 3 467 3 500 500

Intäkter 0 0 0 % 0 0 0

Kostnader 1 223 153 12 % 1 289 1 223 0

Revisionen 1 223 153 12% 1 289 1 223 0

Intäkter -1 170 -412 35 % -1 241 -1 170 0

Kostnader 3 901 1 299 33 % 3 797 4 001 -100

Överförmyndare 2 731 887 32% 2 556 2 831 -100

Intäkter 0 0 0 % 0 0 0

Kostnader 129 38 30 % 216 129 0

Bygg- och miljönämnd 129 38 30% 216 129 0

Intäkter 0 0 0 % -516 0 0

Kostnader 65 7 11 % 1 170 65 0

Valnämnd 65 7 11% 654 65 0

Intäkter 0 0 0 % 0 0 0

Kostnader 6 091 1 907 31 % 5 329 5 591 500

Kommunstyrelsen 6 091 1 907 31% 5 329 5 591 500

varav kommunstyrelsens medel för oförusedda 

behov

693 20 3 % 108 193 500

Kommunstyrelsen 693 20 3% 108 193 500

Total 14 239 3 871 27% 13 511 13 339 900

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader 0 0
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Prognosen för kommunstyrelsen inkluderar ett överskott avseende de medel som 

kommunstyrelsen årligen reserverar för oförutsedda behov efter avstämning med kommunstyrelsens 

ordförande.  Kostnaden för sammanträdesersättningar beräknas bli lägre under året som följd av 

corona. Samtidigt har fasta arvoden höjts med 2,5% medan uppräkning av budgetanslaget är 1,4%, 

vilket ger ökade arvodeskostnader. Totalt sett en nollprognos för arvoden och ersättningar.  

 

Budget och prognosantaganden 
I kommunstyrelsens budget finns avsatta medel för oförutsedda behov som utgör en 

osäkerhetsfaktor i prognosarbetet. Vid uppföljningen för tertial 1 görs bedömningen att stor del av 

budgeten inte kommer att förbrukas under året. 
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Sektor Ledningsstab 

 
 

Kommentar till prognosen 
Prognosen för ledningsstabens resultat pekar mot ett överskott på 1,9 mnkr. En stor anledning är 

att mycket av det utvecklingsarbete som var tänkt att ske under året har fått pausas under rådande 

pandemi. Sektorn har underskott i budgeten på tre enheter med totalt 0,5 mnkr men dessa 

underskott hämtas hem på sektorsnivå. På flera håll inom sektorn har vi haft och kommer att ha 

Ledningsstab, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

utfall

Ack 

utfall i % 

av 

budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 0 0 % -51 0 0

Kostnader 5 295 1 241 23 % 3 469 4 095 1 200

Kommundirektör 5 295 1 241 23 % 3 418 4 095 1 200

Intäkter -1 374 -895 65 % -1 727 -1 374 0

Kostnader 8 344 2 608 31 % 8 950 8 544 -200

Kommunikationsavdelning 6 970 1 713 25 % 7 223 7 170 -200

Intäkter -295 -316 107 % -999 -395 100

Kostnader 34 825 10 485 30 % 36 749 34 325 500

Utvecklings-och näringslivsavdelning 34 530 10 169 29 % 35 750 33 930 600

Intäkter -996 -727 73 % -813 -996 0

Kostnader 10 334 2 911 28 % 10 036 10 234 100

Bibliotek 9 338 2 184 23 % 9 223 9 238 100

Intäkter -3 326 -1 837 55 % -5 070 -3 326 0

Kostnader 19 042 6 351 33 % 20 917 19 042 0

Kulturenhet 15 716 4 514 29 % 15 847 15 716 0

Intäkter -4 090 -412 10 % -4 087 -4 090 0

Kostnader 16 032 4 742 30 % 14 783 15 532 500

HR-avdelning 11 942 4 330 36 % 10 696 11 442 500

Intäkter -8 521 -2 790 33 % -8 194 -8 556 35

Kostnader 8 521 2 763 32 % 8 488 8 756 -235

Bemanningscentral 0 -27 0 % 294 200 -200

Intäkter -735 -51 7 % -764 -735 0

Kostnader 13 183 2 885 22 % 13 407 13 183 0

Ekonomi- och styrningsavdelning 12 448 2 834 23 % 12 643 12 448 0

Intäkter -14 773 -4 657 32 % -13 556 -14 773 0

Kostnader 25 508 8 749 34 % 24 801 25 508 0

Kansliavdelning 10 735 4 092 38 % 11 245 10 735 0

Intäkter -21 640 -8 114 37 % -21 924 -24 140 2 500

Kostnader 27 267 11 111 41 % 27 097 29 867 -2 600

IT-avdelning 5 627 2 997 53 % 5 173 5 727 -100

Total 112 601 34 047 30 % 111 512 110 701 1 900

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) 22 66

Varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader 18 54

55



E K O N O M I S K  R A P P O R T E R I N G  

13 

vakanta tjänster som inte besätts med vikarier under rekryteringen, vilket bidrar till att klara 

ekonomin. Under året pågår en om- och utflyttning i kommunhuset som medför en del kostnader för 

flytthjälp och låsflytt samt mindre åtgärder i cafeterian. Dessa kostnader kan täckas inom sektorns 

budgetram. 

 

Kommundirektör överskottet beror på att det råder stor osäkerhet om konsultmedlen kommer 

att förbrukas. 

 

Kommunikationsavdelningen har erhållit 0,6 mnkr i statsbidrag för finskt förvaltningsområde 

vilket avser hela året, dock befaras ett underskott på kapitalkostnader som inte var kända vid 

budgettillfället. 

 

Utveckling- och näringslivsavdelningen visar ett överskott som beror på vakanser och 

ledigheter för förtroendeuppdrag i andra kommuner. Varuhemsändningsbidraget prognosticeras att 

dubbleras och medför då ett minskat överskott. 

 

Biblioteket genomför färre aktiviteter under rådande omständigheter och räknar därmed att 

kostnader på 0,1 mnkr uteblir. 

  

Kulturverksamheten påverkas både vad gäller intäkter och kostnader av corona. Vissa bidrag kan 

eventuellt komma att beviljas men det är i nuläget en mycket osäker prognos. 

 

HR Feriearbetare kommer inte att kunna beredas plats fullt ut då minderåriga inte får jobba inom 

äldreomsorg, LSS verksamhet samt barnomsorg. Det ger ett beräknat överskott på 0,5 mnkr.  

 

Bemanningscentralens stora avvikelse ligger i personalkostnader med utökad bemanning för att 

säkra verksamheten även under högre belastning. Två vakanta tjänster reducerar dock kostnaden 

något. 

 

Ekonomi- och styrningsavdelningen prognos är osäker men just nu visar avdelningen ett 

nollresultat. Avdelningen har en högre sjukfrånvaro samtidigt som behovet av köpta tjänster ökar. 

Enheten har också volymökningar i form av ökat behov av användarlicenser och utökade avtal. 

 

Kansliavdelningen har en stor osäkerhet i sin prognos orsakad av kostnader för lokalvård samt 

den pågående omfördelningen av lokaler. 

 

IT-avdelning Utbyte av datorer innebär dubbla leasingkostnader under en period. Det är en 

kostnad som inte budgeterats.  

Budget och prognosantaganden 
HR kostnader för fackliga representanter kommer att fördelas inför T2. Faktureringen till 
Valdemarsvik sker med en månads fördröjning.  

Bemanningscentralen kommer att tillsätta de vakanta tjänsterna efter sommaren. 
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Sektor Social Omsorg 
 

 

 

Kommentar till prognosen 
Sektor Social omsorg har en underbalans i budget på 24,4 mnkr. Prognosen visar nu på ett 

underskott på 27,3 mnkr. 

 

Köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) visar ett stort underskott. Detta beror på att dessa placeringar är 

väsentligt dyrare än de platser som kommunen bedriver. Stor del av dessa kostnader kommer att 

kvarstå fram tills att sektorn har fått tillgång till ytterligare två LSS-boenden. Underbalansen i budget 

Social omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall i 

% av 

årsbudget

Bokslut fg år Prognos Avvikelse

Intäkter -324 -61 19% -568 -320 -4

Kostnader 28 879 9 403 33% 17 183 29 303 -424

Sektorsledning SO 28 555 9 342 0 16 615 28 983 -428

Intäkter -5 989 -1 687 28% -7 185 -5 908 -81

Kostnader 37 642 11 345 30% 42 889 37 882 -240

Individ- och familjeomsorg 31 653 9 658 0 35 704 31 974 -321

Intäkter -3 275 -672 21% -3 464 -3 275 0

Kostnader 29 565 11 696 40% 31 788 34 565 -5 000

IFO Försörjningsstöd 26 290 11 023 0 28 324 31 290 -5 000

Intäkter -204 -136 67% -450 -322 118

Kostnader 4 204 3 159 75% 6 099 9 322 -5 118

Placeringar vuxna 4 000 3 023 0 5 649 9 000 -5 000

Intäkter -1 108 -480 43% -1 368 -1 364 256

Kostnader 31 108 8 936 29% 30 475 31 364 -256

Placeringar BoU 30 000 8 456 0 29 107 30 000 0

Intäkter -1 194 -305 26% -903 -1 034 -160

Kostnader 12 972 7 480 58% 21 100 22 527 -9 555

Köpta platser LSS/SoL 11 778 7 175 0 20 197 21 493 -9 715

Intäkter -6 491 -2 243 35% -6 559 -6 491 0

Kostnader 68 114 22 786 33% 71 346 71 728 -3 614

Boende samt boendestöd LSS/SoL 61 623 20 542 0 64 787 65 237 -3 614

Intäkter -1 612 -565 35% -1 698 -1 612 0

Kostnader 11 800 3 707 31% 11 999 11 700 100

Daglig verksamhet LSS/SoL 10 188 3 142 0 10 301 10 088 100

Intäkter -26 779 -8 476 32% -27 026 -26 997 218

Kostnader 41 658 14 342 34% 46 300 46 166 -4 508

Personlig assistans LSS/SFB 14 879 5 866 0 19 274 19 169 -4 290

Intäkter -100 -21 21% -106 -100 0

Kostnader 9 105 2 771 30% 9 092 7 996 1 109

Övriga insatser LSS/SoL 9 005 2 750 0 8 986 7 896 1 109

Intäkter -6 186 -2 859 46% -21 431 -5 839 -347

Kostnader 11 186 5 146 46% 26 209 10 926 260

Arbetsmarknadsenheten 5 000 2 288 0 4 779 5 087 -87

Intäkter -2 443 -1 394 57% -6 688 -2 728 285

Kostnader 2 443 1 026 42% 6 693 2 728 -285

Ensamkommande BoU 0 -367 0 5 0 0

Total 232 971 82 897 36% 243 728 260 217 -27 246

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav Corona aktivitet 999 (utökade 0 0
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för de köpta platserna är 12,9 mnkr. Sedan budget har dock antalet ärenden minskat, vilket ger en 

minskning av det budgeterade underskottet med 3,2 mnkr. Delar av denna kostnadsminskning ökar 

istället kostnaderna för placeringar, vilket leder till att kommunen förlorar på detta då kostnaderna 

inte får räknas med i det interkommunala LSS-utjämningssystemet. 

 

För placeringar vuxna är prognosen 9 mnkr, varav 6,8 mnkr fattade beslut. Resterande 2,2 mnkr 

är eventuella framtida beslut under året. En ökning av antalet omhändertagande enligt lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak till 

denna ökning. Underbalansen i budget är 1,5 mnkr. Underskottet ser nu istället ut att bli 5 mnkr. 

 

Placeringar barn och unga beräknas i dagsläget kunna hålla budgeten på 30 mnkr. Fattade beslut 

ligger i dagsläget på 26,8 mnkr. Resterande 3,2 mnkr är eventuella framtida beslut under året. 

 

Försörjningsstödets utbetalningar av ekonomiskt bistånd har sedan hösten 2019 stigit till ett 

genomsnitt på 2,6 mnkr per månad från en tidigare nivå på 2,1 mnkr per månad. Detta gör att 

underskottet ser ut att bli 5 mnkr. 

 

Den personliga assistansen har en prognostiserad nettokostnad på 19,2 mnkr. Underbalansen i 

budget är 4,8 mnkr och prognosen visar på ett underskott på 4,3 mnkr. Av den totala 

nettokostnaden är 10,8 mnkr kostnader till Försäkringskassan för de grundläggande 20 första 

timmarna. 0,9 mnkr är kostnader för sjuklöner till de privata utförarna och 2,7 mnkr är kostnader för 

personlig assistans enligt LSS. Totalt är detta 14,4 mnkr som kommunen inte får någon ersättning för 

från Försäkringskassan. De 4,8 mnkr som återstår av nettokostnaden är en följd av att 

schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden som innefattar bland 

annat förkortad arbetstid samt rätten till heltid. De egna sjuklönekostnader är också något som 

Försäkringskassans ersättning inte räcker till för samt att kostnaden för väntetid endast ersätts med 

¼ av en hel timersättning. Utöver detta har sektorn kostnader för chefer samt administration som 

ligger under sektorsledningen. 

 

Boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL beräknas göra ett underskott på 

3,6 mnkr. Underbalansen i budget är 3,3 mnkr. Svårigheter finns med en effektiv bemanning och att få 

tag i timvikarier i tillräcklig omfattning, vilket medför höga kostnader för övertid samt fyllnadstid. 

Ökade kostnader för övertid och vikarier i samband med corona ligger bakom det ökade 

underskottet. Boendena har fortsatt flera brukare med mycket omfattande omvårdnadsbehov. 

Antalet personer med insatsen boendestöd ser ut att ligga på en stabil nivå som är i paritet med riket.  

 

Under övriga insatser LSS/SoL ligger avlösar- och ledsagarservice (LSS), kontaktperson- och 

kontaktfamilj (LSS/SoL) samt korttidsvistelse och korttidstillsyn (LSS/SoL). Överkottet på 1,1 mnkr 

beror framför allt på att korttidsverksamheten för barn och unga med särskilda behov är stängd då 

lokalen är utlånad till äldreomsorgen och personalen är utlånad till andra verksamheter inom 

kommunen. 

 

Individ- och familjeomsorgens prognostiserade underskott är till följd av kostnader för 

lokalstrategiska frågor. Underbalansen i budget är 0,6 mnkr. 

 

Sektorsledningens prognostiserade underskott är till följd av färdtjänst för omsorgsresor. 

Underbalansen i budget är 0,7 mnkr. 

 

Ensamkommande BoU:s prognostiserade underskott är till följd av att sektorn har kvar 

kostnader för framför allt lokaler. Underbalansen i budget är 0,5 mnkr. Underskottet ser ut att bli 0,2 

mnkr. 

58



E K O N O M I S K  R A P P O R T E R I N G  

16 

Budget och prognosantaganden 
Inom prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 2,2 mnkr för tillkommande ärenden 

under året. 

 

Inom prognosen för placeringar av barn och unga så ingår en buffert på 3,2 mnkr för tillkommande 

ärenden under året. 

 

Försörjningsstödets beräknade underskott har inte beräknats med hänsyn till eventuella framtida 

ökningar av ekonomiskt bistånd kopplat till coronapandemin. 

 

Personlig assistans har sett en viss ökning av sjukskrivning i samband med corona men det är inget 

som hittills har påverkat kostnaderna så pass mycket att utfallet ser ut att överstiga budget. En 

anledning till detta torde kunna vara den resursgrupp som startades i slutet av 2018 som har 

inneburit en utökad grundbemanning och därmed effektivare vikarietillsättning samt lägre 

övertidskostnader. Dock så är osäkerhetsfaktorn avseende sjuklönerna från de privata utförarna 

mycket stor. Någon höjd i prognosen har inte tagits för detta eventuella scenario. 

 

Prognosen för ensamkommande BoU är under förutsättning att vi får täckning för det beräknade 

underskottet från kommunens fonderade flyktingmedel. 

 

I prognosen har sektorn inte räknat med kostnader för de viten som troligen kommer att utdömas 

på grund av icke verkställda beslut avseende LSS-boende. Det är osäkert när viten kan komma att 

falla ut men bedömningen är att minst ett sådant kommer att utdömas under 2020. 

 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentar 
Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa placeringar, vilka idag 

är mellan 0,5–3 mnkr dyrare än våra egna placeringar på gruppboende. Dock är våra boenden 

fullbelagda och ett stort behov av utökning med ytterligare minst två LSS-boenden råder. För att 

sektorn ska kunna minska sina kostnader så förutsätter detta att utbyggnad och nybyggnad kommer 

till stånd inom en snar framtid. 

 

Inom personlig assistans arbetas det i dagsläget med att minska underskottet samt öka kvaliteten för 

brukarna genom en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen. Under 2020 

kommer sektorn att se över rätten till förhöjd timersättning för att öka kommunens intäkter. 

 

Sektorn fortsätter arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till bättre kvalitet, 

arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas även med olika förslag på hur vi kan få 

ner övertidskostnader samt kostnader för vikariehantering inom sektorn.  

Ett arbete sker för att minska kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd. Den åtgärd som har störst 

påverkan på utbetalningar av detta under tertial två och tre är tillsättandet av fler extratjänster inom 

kommunen med personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Det arbetas aktivt med att få ut denna 

grupp i utbildningsinsatser samt att de ska kunna få insatser via Arbetsförmedlingen. I dagsläget är det 

mellan 150-200 personer som uppbär försörjningsstöd som inte får insatser via Arbetsförmedlingen. 

Detta beror till stor del på att Arbetsförmedlingen inte hinner med att verkställa insatser. 

Inom Individ- och familjeomsorgen arbetas det fortsättningsvis med hemmaplanslösningar för att 

undvika långvariga placeringar.   

Sektorn har genomfört en systematisk översyn av åtgärder för att på sikt få en budget i balans. Detta 

har bidragit till att det sker en översyn av kostnader för bilar, kost, larm, etc. utöver 

bemanningsöversynen. 

 

Sammanfattningsvis så har sektorn ett stort behov av fler och alternativa lokaler för att kunna 

verkställa beslut och effektivisera verksamheten. Detta är en förutsättning för att sektorn på sikt ska 

kunna uppnå en budget i balans. 
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Sektor Samhällsbyggnad 
 

 
 

 

Samhällsbyggnad, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack 

Utfall i 

% av 

Budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Kostnader 0 162 0 % 0 0 0

Sektor övergripande 0 162 0 0 0 0

Intäkter -1 380 -390 28 % -1 315 -1 315 -65

Kostnader 9 368 2 515 27 % 7 128 9 303 65

Sektor övergripande 7 988 2 125 27 % 5 813 7 988 0

Intäkter -4 438 -2 065 47 % -4 355 -4 438 0

Kostnader 10 032 3 401 34 % 9 692 10 032 0

Bygg och miljö 5 594 1 336 24 % 5 337 5 594 0

Intäkter -29 457 -8 536 29 % -29 496 -28 567 -890

Kostnader 28 530 9 139 32 % 28 842 28 127 403

Måltidsservice -927 603 -65 % -654 -440 -500

Intäkter -20 072 -6 121 30 % -25 056 -19 987 -85

Kostnader 21 826 6 607 30 % 27 223 21 306 520

Måltidservice 2 1 754 486 28 % 2 167 1 319 400

Intäkter -23 121 -7 291 32 % -18 761 -22 821 -300

Kostnader 23 121 7 434 32 % 19 056 22 851 270

Lokalvårdservice 0 143 0 % 295 30 0

Intäkter -1 743 -585 34 % 0 -1 743 0

Kostnader 2 717 809 30 % 0 2 717 0

Service gemensamt 974 224 23 % 0 974 0

Intäkter -12 745 -4 611 36 % -13 003 -11 435 -1 210

Kostnader 12 773 4 598 36 % 13 415 12 773 -532

Transportservice 28 -13 -46 % 412 1 338 -1 750

Intäkter -2 470 -243 10 % -3 090 -2 370 -100

Kostnader 29 968 10 393 35 % 30 550 29 968 0

Räddningstjänst 27 498 10 150 37 % 27 460 27 598 -100

Intäkter -6 068 -2 183 36 % -6 811 -6 363 295

Kostnader 34 963 10 510 30 % 37 045 35 258 -295

Samhällsplanering 28 895 8 327 29 % 30 234 28 895 0

Intäkter -110 439 -36 742 33 % -108 794 -110 439 0

Kostnader 117 500 36 407 31 % 112 766 117 500 0

Fastighetsavdelning 7 061 -335 -5 % 3 972 7 061 0

Total 78 865 23 208 29 % 75 036 80 357 -2 000

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0

varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader 22

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) minskade intäkter -2 450

varav Corona aktivitet 999 minskade intäkter (externt) -575
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Kommentar till prognosen 
Sektor samhällsbyggnad 

Inom sektor samhällsbyggnad har en ny enhet bildats, fastighetsenheten. Fastighetensenheten 

kommer att vara indelad i ett antal förvaltningsområden och uppbyggnad av struktur och ekonomi 

pågår. Första maj bytte enheten chef. Då den nya chefen redan fanns inom enheten har bytet fungerat 

väl. Enhetens personalstyrka är komplett förutom att det saknas en projektledningsresurs samt att 

det administrativt behöver förstärkas på grund av hyresadministration ett stort fakturaflöde. 

 

I samband med utbrottet av corona har Finspångs kommun gått in i stabsläge från och med slutet av 

februari. Det innebär att flera av sektor samhällsbyggnads nyckelpersoner har varit engagerade i 

stabsarbetet. Såväl miljöstrateger, BRÅ-samordnare samt servicechef har till största delen av tiden 

arbetat med stöd till stabsorganisationen. Konsekvensen av detta är att ett flertal ordinarie uppdrag 

som dessa funktioner ansvarar för har försenats och att några uppdrag kommer att lyftas till politiken 

för beslut. 

 

Folkhälsomyndighetens hantering av utbrottet av corona har redan märkbart påverkat sektor 

samhällsbyggnads ekonomi. Det gäller främst bortfall av intäkter med också utökade kostnader i form 

av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera. Summan av de minskade intäkter 

är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona är en intern omfördelning där 

minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade kostnader för köpande sektorer. 

Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel prognostiseras mindre intäkter 

inom alkohol- och tobakhandläggning samt förskjutning av tillsynen inom miljöbalken. Den totala 

prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett underskott på 2 mnkr. 

 

Sektor övergripande 

Sektor övergripande rymmer flera kommunövergripande verksamheter; hållbarhet- och miljö, 

utskänkningstillstånd, försäkringssamordning samt säkerhetssamordning (inkluderande 

säkerhetsskydd, krisberedskap, brottsförebyggande arbete, civilt försvar samt viktiga funktioner från 

övriga verksamheter såsom IT, kansli mm). Inom den övergripande posten finns medel för en del 

mindre konsultuppdrag samt utvecklingsprojekt.  

 

Inom miljö och hållbarhet har kommunen beviljats ett bidrag på cirka 4,7 mnkr för sanering av 

objektet Finspångs centraltvätt. Sedan tidigare har Finspångs kommun avsatt medel för utredningar i 

Rejmyre. En samordnad planering för åtgärder av de föroreningar som finns på centraltvätten, Lotorp 

samt Rejmyre pågår. Projektledare för dessa arbeten är den miljöstrateg som tillkommit under året. 

 

Utskänkningstillstånd är den sektorövergripande verksamhet som är mest påverkat av corona. En del 

av verksamheten har senarelagt tillsynsbesök vilket innebär minskade intäkter för kommunen. Totalt 

är minskningen av intäkter under 0,1 mnkr.  

 

Bygg och miljö 

Bygg- och miljöenheten prognostiserar ett nollresultat men med större osäkerheter i prognosen än 

under ett ordinarie år. Enheten har blivit markant påverkad av coronautbrottet. Antalet miljötillsyner 

kommer att minska under året då flera av de planerade tillsynerna ej kommer kunna genomföras. 

Antalet bygglovsärende har ökat betydligt vilket ger en god täckning för intäktsbortfall på miljösidan. 

Det ökande antalet bygglovsärenden har belastat personalen en hel del. Behov av större 

periodiseringar kan komma att bli aktuella under T2. 

 

Service gemensamt 

I februari har serviceenheten genomfört omorganisation och bildat två enheter för måltiderservice, 

en för lokalvård samt en för transporter. I enheten ingår också postverksamhet samt vaktmästeri. 

Serviceenheten säljer tjänster internt och köpande sektorer har varit påverkade av olika 

myndighetsbeslut i samband med corona. Detta innebär att serviceenheten har haft både minskade 
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intäkter och ökade kostnader på grund av utbrottet av corona. Det gäller främst de enheter inom 

service som är exponerade mot äldreomsorg samt gymnasiet.  

 

Lokalvårdservice 

Lokalvårdsservice gör en prognos med nollresultat. Resultatet för T1 är en mindre avvikelse mot 

budget. Osäkerheten i prognosen är dock stor, det beror på att på att alla kundavtal ännu inte är 

klara. Tills nya kontrakt tecknats debiteras befintliga interna kunder med 2019 års städtimmar och 

2020 års timkostnad á 331 kr per timme. Ett aktivt arbete tillsammans med sektor utbildning pågår 

för att komma i mål med samtliga avtal under maj.  

 

De rådande omständigheterna som orsakas av corona har hittills haft liten påverkan på 

verksamheten. Detta innebär att verksamheten inte har behövt nyttja vikarietimmar i samma 

omfattning på grund av att gymnasieskolan är stängd. Omfördelning av personal vid frånvaro sker.   

  

Verksamheten har tillsammans med bemanningscentralen påbörjat en översyn och kartlägger 

bemanningskrav för effektivare schemaläggning. Då lokalvårdens bemanning de senaste två åren 

minskats från 65 till 45 medarbetare kommer under året antalet arbetsledare inom lokalvården ses 

över. Syftet är att anpassa antalet arbetsområden till nuvarande bemanning. Denna förändring 

kommer att bidra till större flexibilitet för verksamheten. Städområdena blir större vilket bidrar till 

bättre möjligheter att arbeta enhetligt och minskar ensamarbetet. 

 

Hemtjänststäd har färre städtimmar i år jämfört med föregående år. Intäktsminskningen motsvarar 

cirka 0,6 mnkr på helåret. Besparingar inom lokalvården motsvarar inte intäktsbortfallet då en stor 

del av avbokningarna skett vid ankomst till kund. Många av avbokningarna beror på oro för 

coronasmittan. Inom hemtjänststäd bereds det ett digitalt bokningssystem för att få bättre översyn 

över bokningar samt för att kunna stämma av antalet städtimmar.  

 

Transportservice 

Transportservices budget innehöll vid årets början underskott i budget på cirka 0,7 mnkr. 

Underskottet har hämtats hem då enheten gjort ytterligare besparingar samt att intäkterna blir något 

större än enheten räknade med vid årets början.  

Transportservice prognostiserar ändå ett underskott för 2020 då verksamheten i stor utsträckning 

påverkas av coronautbrottet vilket gett minskad efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, 

omsorgsresor och verksamhetsresor. Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt 

social omsorg med 50 procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av 

transportservice totala intäkter. 

 

Att planera och prognostisera intäkter för skolskjutsverksamheten är en utmaning då enstaka 

tillkommande eller avslutade uppdrag med långa avstånd påverkar resultatet på ett påtagligt sätt 

eftersom de flesta av enhetens kostnader är fasta. 

 

Under april har tidigare leasing löpt ut för nio stycken bussar vilka nu köpts av kommunen. Inköpet 

bedöms ge en besparing på drygt 300 tkr under 2020 men även en flexiblare fordonsflotta då 

möjligheten att byta till mindre eller större fordon utifrån behov underlättats. I januari övergick 

transportservice till HVO drivmedel för att uppfylla kommunens klimatmål. Det fossilfria bränslet är 

drygt 1 kr per liter dyrare än vanlig diesel vilket ger en extra kostnad.  

 

Måltidservice 

Måltidervice har en relativt stor osäkerhet i sina prognoser då rådande situationen med corona har 

inneburit nedstängningar av skolverksamhet. Hittills har verksamheten påverkats i ringa omfattning av 

viruset. Måltidsenheten förväntas servera runt 711 000 antal varma luncher (elever och 

äldreomsorgsbrukare) vilket är färre än budgeterat. En stor ökning i antal serverade portioner märks 

inom grundskolan medan gymnasiet har minskat beställningarna då verksamheten har bedrivits på 

distans.  
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Inom förskolan som haft något färre barn märks en minskning medan Storängsgården beställer 

ytterligare 100 portioner mat per dag vilket motsvarar drygt 27 000 portioner under 2020.  

Matdistributionen prognostiseras öka med 2000 portioner i år vilket ger 33 000 portioner för 

helåret. Matdistributionen har således nått en fördubbling på två år. 

 

Räddningstjänst 

I och med corona-situationen så har flera av Räddningstjänstens utbildningar ställts in. Det kommer 

innebära ett inkomstbortfall på 0,1 mnkr. 

 

Fastigheter 

Fastighetsenheten räknar med att budgeten för helåret kommer att hålla. 

 

Hyresintäkter ligger något lägre än budgeterat, vilket dock vägs upp av intäkter från FFIA för 

fastighetsförvaltning. 

 

Kostnaderna för fastighetsskötsel förväntas ge ett lägre utfall än budget med 0,6 mnkr. Taxebundna 

kostnader beräknas även de underskrida budget med 0,7 mnkr. Det låga utfallet hittills bedöms bero 

på en mild vinter.  Kostnaderna för underhåll beräknas överskrida budget med 2,4 mnkr samt att 

finansiering behövs till fastighetsutredningar och förstärkning av administration. 

 

Prognosen är den första som genomförs för avdelningen vilket medför en viss osäkerhet. 

 

Samhällsplanering 

Samhällsplanering räknar med att budgeten för helåret kommer att hållas. 

Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas på helåret överstiga årsbudget. Orsaken härrör till att 

det finns ett stort behov av externt konsultstöd för framtagande av detaljplaner.  Även det 

exploateringsförberedande arbetet i samband med det prioriterade uppdraget att skapa 

förutsättningar för fler bostäder i kommunen erfordrar konsultstöd. De ökade kostnaderna för köp 

av verksamhet förväntas täckas av ett överskott från snöröjningen i och med den milda vinter som 

har varit.  

  

Verksamheten har inte påverkats i större utsträckning på grund av corona utöver att verksamheten 

tidvis har haft större sjukfrånvaro än normalt. 

  

Osäkerhet råder i prognosen i och med att sanktionsavgifter har inkommit i samband med 

investeringsprojektet att anlägga en skatepark vilket kan påverkar verksamhetens driftbudget med 0,4 

mnkr. Ställningstagande huruvida beslutet ska överklagas eller inte kvarstår. 

 

Budget och prognosantaganden 

Sektor samhällsbyggnads serviceenhet påverkas betydligt av coronapandemin. Störst påverkan finns 

inom de tjänster som levereras mot äldreomsorg eftersom beställda volymer sjunker. Om 

situationen med corona kommer att bestå under en längre tid bedöms volymerna på serviceenheten 

sjunka ytterligare under året. 

 

Sektorn räknar i prognosen med att alla lokalvårdsavtal kommer vara färdiga under sommaren och 

att enheten från och med juli kommer få avtalsbaserad intäkt vilket innebär full täckning för sina 

kostnader. 

 

I T2 rapporten kommer en noggrannare prognos kunna lämnas.  

 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentar  
Sektor samhällsbyggnad kommer att fortsätta bevaka och analysera volymerna till serviceavdelningen 

samt de volymer vi tappar mot näringslivet. I övrigt finns få åtgärder att göra på kort sikt då 
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övervägande delen av kostnaderna är fasta. Omprioriteringar sker kontinuerligt för att spara på 

befintliga resurser samt omfördelning av personal så att färre vikarier behövs. 

 

Sjukfrånvaro 
Sektor samhällsbyggnads sjukfrånvaro för perioden januari - mars 2020 är 7,2 procent. Sjukfrånvaron 

januari - mars 2019 låg på 6,7 procent. Än så länge har det inte märkts att sektorns sjukfrånvaro har 

påverkats betydligt av corona. Dessutom är det inte fullt ut jämförbart mellan 2019 och 2020 på 

sektorsnivån, då en ny avdelning tillkommit, fastighetsavdelning. För samhällsplaneringsenheten och 

bygg - och miljöenheten har sjukfrånvaron ökat betydligt under mars månad jämfört med mars 2019.  

 

 

Sektor utbildning 
 

 

Kommentar till prognosen 
Utbildning gemensamt innehåller sektorsledningskontor med avdelningarna ledning och 

utveckling, administration och planering inklusive sektorns centrala IT-funktion. Dessutom ingår 

centrala barn- och elevhälsan med språkenheten.  Det finns så här långt inget som pekar på 

budgetavvikelser för dessa delar. 

 

Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar tillsammans ett underskott på 

2,2 mnkr. Detta problem var tydligt redan i budgetprocessen, det ligger en underbalansering 

motsvarande detta belopp redan från årets början. Underskottet handlar uteslutande om 

personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. Förklaringarna till detta underskott är 

dels att skolorna upplever problem med att, inom sin budgetram, ordna extra resurser för barn med 

Utbildning, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack 

Utfall i % 

av 

Budget

Bokslut 

fg år

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 390 -774 56 % -3 636 -1 390 0

Kostnader 48 264 17 169 36 % 41 487 48 264 0

Utbildning gemensamt 46 874 16 395 35 % 37 851 46 874 0

Intäkter -41 542 -6 199 15 % -39 281 -42 042 500

Kostnader 304 191 100 426 33 % 302 149 306 891 -2 700

Grundskola 262 649 94 227 36 % 262 868 264 849 -2 200

Intäkter -26 795 -10 748 40 % -24 924 -26 795 0

Kostnader 165 254 56 236 34 % 164 813 171 854 -6 600

Förskola 138 459 45 488 33 % 139 889 145 059 -6 600

Intäkter -14 957 -3 831 26 % -14 908 -14 957 0

Kostnader 111 936 39 953 36 % 119 260 118 336 -6 400

Gymnasiet 96 979 36 122 37 % 104 352 103 379 -6 400

Intäkter -8 822 -1 216 14 % -9 943 -8 822 0

Kostnader 18 977 6 102 32 % 19 297 18 977 0

Vuxenutbildning 10 155 4 886 48 % 9 354 10 155 0

Total 555 116 197 118 36 % 554 314 570 316 -15 200

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader 48 48
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behov av särskilt stöd. Dels att nuvarande skolstruktur, med några relativt sett små skolenheter, 

medför problem att klara bemanningen med normalt tilldelad elevpeng och en budget i balans. En 

omfattande genomgång av alla skolors organisation och bemanning har gjorts i samband med 

budgetarbetet. Flertalet skolenheter kommer att minska bemanningen, främst fr o m höstterminen. 

för att på så sätt dra ner sina kostnader. Detta berör i nuläget inte tillsvidareanställd personal. 

 

Grundskolan gemensamt med bland annat skolskjutsar och interkommunala kostnader, statsbidrag 

och fritidshemsavgifter visar så här långt överskott med 0,8 mnkr. Det handlar om statsbidrag som 

ger bättre utfall än förväntat med 0,5 mkr, coronaeffekt på verksamhetsresor med +0,2 mnkr samt 

skolmåltider med +0,1 mnkr.  

 

Förskolan visar sammantaget en prognos på – 6,6 mnkr. En underbalans med 6,7 mnkr lades på 

förskolan gemensamt i budgetprocessen. Detta för att kunna ge områdena inom förskolan en rimligt 

stor budgettilldelning. Förskolorna redovisade 2019 ett nollresultat. Skillnaden ligger nu i tilldelningen 

från kommunens övergripande resurstilldelningsmodell som gav ca 7 mnkr mer 2019 än 2020. Detta 

beror i sin tur på att tilldelningen 2019 baserades på för en för stor barnvolym. Detta justerades nu i 

ett slag inför 2020. Förskoleverksamheten har fått en särskild satsning på 2 mnkr motsvarande 

budgettilldelningen för Nattis som avvecklades i början av året. Detta ska ses som en del av åtgärder 

för ekonomi i balans. Med hjälp av underbalansen centralt så har förskolorna nu lagt en budget i 

balans. Budgetvolymen på förskoleområdena 2020 är i stort sett identisk med utfallet 2019, d v s att 

planerad verksamhetsvolym inte ökar. Nu är bemanning och övriga kostnader väl anpassade till 

förskolornas sektorsinterna budgettilldelning men utrymmet för extra stöd till barn med stora behov, 

för läromedel samt förbrukningsvaror är begränsat. 

 

Interkommunala kostnader, statsbidrag och förskoleavgifter uppvisar så här långt inga 

budgetavvikelser. Utav underbalansen på 6,7 mnkr enligt ovan är 0,8 mnkr overheadkostnader för 

bemanningscentralen, förskolan kommer inte att utnyttja bemanningscentralens tjänster under 2020. 

Coronaeffekten för måltider väntas ge ett överskott med 0,1 mnkr. 

  

Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 6,4 mnkr. Detta problem, 

att rymma verksamheten inom given ram, var tydligt redan i budgetprocessen. En underbalans lades 

med 5,5 mnkr på gymnasiet gemensamt och 1,1 mnkr på Bergska gymnasiet Bildningen. 

Underbalansen på gymnasiet gemensamt är nödvändig för att kunna tilldela verksamheterna en 

relevant programpeng per elev. Coronaeffekten för elevluncher på Bergska skolan beräknas till +0,2 

mnkr. 

 

Bergska gymnasiet Bildningen, med nationella program visar en prognos på – 1,1 mnkr, det är lika 

med underbalansen enligt ovan. Verksamheten erhåller en intern elevpeng per elev på respektive 

program. Elevpengen rimmar med de programpriser som finns i samverkansområdet. Problemet är 

att klara ekonomin med nuvarande elevvolym och det utbud av program och inriktningar som skolan 

har. Undervisningsgrupperna blir små och undervisningskostnaden hög per elev, detta gäller även för 

övriga fasta omkostnader som verksamheten har. Skolan har en speciell lösning för elevernas luncher 

via en extern leverantör, denna lösning drar jämförelsevis höga kostnader. Just nu har eleverna 

distansstudier, hur detta påverkar den totala lunchkostnaden är inte klarlagt. En genomgång angående 

nyttjandet av lokalerna i Bildningen pågår detta kan komma att påverka hyreskostnaderna. Inför 

höstterminen 2020 så räknar man med ökat antal elever, detta är inräknat i nuvarande prognos. 

 

Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och gymnasiesärskola 

prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten erhåller en internt bestämd elevpeng per elev på IM 

och en beräknad ram för gymnasiesärskolan. Elevpengen har inför 2020 höjts med 36% för att täcka 

den höga personaltäthet som denna verksamhet kräver och de förhållandevis höga lokalkostnader 

som verksamheten har. Denna höjning är en del av underbalansen centralt. Ramtilldelningen för 

gymnasiesärskolan med 17 elever är överdimensionerad vilket innebär att 1,4 mnkr kunnat 

65



E K O N O M I S K  R A P P O R T E R I N G  

23 

reserveras, se resonemang ovan. Antalet elever på IM har minskat under 2018 och 2019 prognosen 

är fortsatt minskning under 2020, detta i sig är positivt. Just nu går 110 elever på IM. 

 

Gymnasiet externt, d v s de elever som går gymnasiet i andra kommuner eller i friskolor, visar just nu 

nollprognos. Budgeten bygger på en beräkning med i genomsnitt 470 elever under året, dessa utgör 

54% utav kommunens alla gymnasieelever. Antalet externa elever har över åren ökat och 

genomsnittspriset för en gymnasieplats har ökat markant de senaste åren. Budgeten för 

utbildningsplatser, busskort och inackorderingstillägg är 58,6 mnkr d v s ca 125 tkr per elev. 

Intagningen till höstterminen är ännu inte klar, utfallet av denna intagning avgör till en del ekonomin 

för hela gymnasieverksamheten. Ökning av externa elever kostar plats för plats medan fler elever i 

egen verksamhet kan medföra effektivare utnyttjande av befintliga resurser. 

 

Vuxenutbildningen lämnar nollprognos. En stor del av verksamheten, 46%, finansieras via olika 

former av bidrag. En förutsättning för verksamheten nollprognos är att dessa bidrag erhålls enligt den 

budget som lagts och att verksamhetens volym bli den förväntade. Med tanke på Coronaeffekter är 

höstens verksamhetsvolymer ännu osäkra. Arbetsmarknadens utveckling kan i hög grad påverka 

volymerna. 

 

Budget och prognosantaganden  
Sektorns interna budgetfördelning bygger till största del på volymtilldelning med en internt 

framräknad barn-/elevpeng till respektive verksamhet och enhet. Ett undantag är Vuxenutbildningen 

som erhåller ramtilldelning. Alla enheter får dock, i sin tilldelning förutom den interna elevpengen, full 

kostnadstäckning för lokalhyra, lokalvård och personalkostnader för ledning och administration. I 

budgetarbetet görs först en uppräkning av den interna elevpengen och för övriga kostnader för att 

täcka normala kostnadsökningar. Därefter görs en tilldelning till respektive chefsområde utifrån 

beräknade barn- och elevvolymer för det kommande året. 

 

I slutfasen av detta fördelningsarbete upplevde sektorn stora problem att få tilldelade budgetramar att 

räcka till för flera av sektorns ansvarsområden. Då räknades den interna tilldelningen ned med 1,8% 

för alla verksamheter och 2% på sektorns gemensamma delar. Trots denna nedräkning av 

tilldelningen till enheterna så gick budgeten inte ihop. Detta fick till följd att flera verksamheter och 

enskilda enheter gick in i verksamhetsåret med underfinansiering, se kommentarer under respektive 

verksamhetsområde nedan. Totalt så uppgick dessa underbalanser till 15,4 mnkr vid årets början. 

I sektorn centralt finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller 

upplösas för att förbättra resultatet. Under grundskolan gemensamt finns en reservering på 1,5 mnkr, 

denna balanserar dock en del av underbalanserna på fyra rektorsområden på 3,6 mnkr. På 

motsvarande sätt finns en reservering på gymnasiet gemensamt på 1,4 mnkr som kommer från 

ramtilldelningen för gymnasiesärskolan. Denna reducerar en underbalans för gymnasiet på totalt 8 

mnkr. Underbalanserna kommer att redovisas som underskott i prognosen. 

 

Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av 

genomförda insatser via statsbidrag godkänns. 

  

Det råder en viss osäkerhet när det gäller möjligheterna till ersättning från Migrationsverket för 

elever på gymnasiet. Problemet är antalet elever och att veta vilken status eleverna har beroende på 

ålder, om de har fått permanent uppehållstillstånd eller om de hanteras under den nya gymnasielagen. 

Ersättningarna utgör en viktig del av finansieringen av gymnasieverksamheten framför allt inom IM. 

Budgeten för 2020 är intäkter på 5,4 mnkr. En viss reservation angående prognoserna för detta måste 

lämnas. 

 

Coronapandemins påverkan på sektorns ekonomi är hittills relativt liten. En genomgång av sektorns 

totala personalkostnader för årets första fyra månader visar på lägre kostnader för mars och april 

jämför med januari och februari. Totalt sett har sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn har varit 

väsentligt högre under mars och april. Verksamheterna har i olika grad kunnat lösa denna frånvaro 
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med vikarier eller genom att göra anpassningar i verksamheten. I förskolan har antalet frånvarande 

barn medfört att antalet vikarier kunnat hållas nere. I grundskolan har problemen med 

personalfrånvaro, i vissa lägen, inte kunnat lösas utan att vikarietillsättningarna ökat. Inom gymnasiet, 

där merparten av undervisningen skett på distans, har personalfrånvaron inte varit högre än normalt. 

Coronaeffekterna för skolmåltider och verksamhetsresor redovisas under respektive 

verksamhetsområde. Vad beträffar övriga kostnader så är påverkan marginell. Pandemins påverkan 

för resten av året är av förklarliga skäl svår att förutsäga.  

 

Åtgärder för budget i balans 
Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig översyn av 

organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former av omkostnader. Detta för att, 

om möjligt, komma till rätta med de underskott som finns. Hittills under året har det inom sektorn 

inte fattas några beslut om konkreta sparbeting av större omfattning såsom neddragning av delar av 

verksamheten, anställningsstopp eller köpstopp. 

 

I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade verksamhetsvolymer och med 

uppräkning normal prisutveckling, så uppstod problem att rymmas inom tilldelad budgetram och 

förväntade intäkter, detta trots de sparbeting som redovisats ovan. Bedömningen som därefter 

gjordes var att verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande. 

Resultatet blev i ett antal fall underbalanserade budgetar vid årets början. Alla verksamhetsdelar har 

uppdraget att göra anpassningar så att dessa underbalanser ändå minimeras. 

 

Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att lämna förslag på anpassningar för 

en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har tagits fram som kommer att behandlas i 

kommunledningsgruppen. 

 

Skolstrukturutredningen, som i närtid ska upp till politisk behandling, innehåller ett antal förslag som i 

förlängningen bör kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar. 
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Sektor vård och omsorg 
 

 
 

Kommentar till prognosen 
Vård och omsorg visar ett prognostiserat underskott på 11,8 mnkr.  

Sektorn hade 2019 ett resultat på 309 mnkr och fick till 2020 en budgettilldelning på 297 mnkr. 

Utöver en tuff budgettilldelning har sektorn skapat en ny enhet för att kunna ta emot smittade 

personer med det nya coronaviruset. Den nya enheten, hädanefter benämnd som korttidsboendet 

Bönnern, beräknas kosta 2,5 mnkr. Eftersom enheten inte är budgeterad är hela kostnaden för 

enheten ett underskott. Flera verksamheter visar i prognosen betydande underskott. Särskilt 

boende prognostiserar ett underskott på 9,8 mnkr, vilket då även inkluderar korttidsboendet 

Bönnern. Hemtjänsten visar ett underskott på 2,6 mnkr och hälso- och 

sjukvårdsorganisationen 2,6 mnkr. 

 

Underskotten i särskilt boende beror delvis på att man fått lägre budgettilldelning än tidigare år, till 

förmån för hemtjänst. Man har inte klarat av att minska sina personalkostnader tillräckligt för att klara 

av den lägre budgeten. Kostnader för korttidssjukdom och OB/beredskap/jour har negativa 

budgetavvikelser på 1 mnkr respektive 1,8 mnkr. 

 

Hemtjänsten hade ett stort underskott 2019 som berodde mycket på ökad brukarvolym jämfört 

med 2018. 2020 års prognostiserade underskott är mindre än det var 2019 och det beror på att man 

fått högre kompensation för brukarvolymen. Det underskottet som finns kvar har sin grund i att man 

inte lyckats minska personalkostnader i tillräcklig utsträckning. 

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen gick in i året med en budget som är 2,8 mnkr lägre än deras 

utfall 2019. Den nuvarande prognosen visar ett underskott på 2,6 mnkr. För att närma sig budget i 

balans behöver man minska personalkostnaderna ytterligare.  

 

Vård och omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack Utfall 

i % av 

Budget

Bokslut 

fg år

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 -5 0 % -6 0 0

Kostnader 16 574 4 767 29 % 15 498 15 796 778

Myndighetskontoret 16 574 4 762 29% 15 492 15 796 778

Intäkter -14 -989 7064 % -1 584 -2 776 2 762

Kostnader 33 693 12 916 38 % 37 296 39 033 -5 340

Hälso- och sjukvårdsorg. 33 679 11 927 35% 35 712 36 257 -2 578

Intäkter -76 327 -24 594 32 % -73 879 -75 146 -1 181

Kostnader 180 881 58 641 32 % 165 491 182 260 -1 379

Hemtjänst 104 554 34 047 33 % 91 612 107 114 -2 560

Intäkter -910 -354 39 % -2 522 -1 080 170

Kostnader 155 778 53 453 34 % 185 780 165 796 -10 017

Särskilt boende 154 868 53 099 34% 183 258 164 715 -9 847

Intäkter -41 005 -11 619 28 % -40 902 -41 712 707

Kostnader 28 508 7 366 26 % 23 479 26 783 1 725

Vård och omsorg centralt -12 497 -4 253 34 % -17 424 -14 929 2 432

Total 297 178 99 582 34 % 308 650 308 953 -11 775

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav Corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 6 3 567
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Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret visar båda på överskott. Överskotten är 

2,4 respektive 0,8 mnkr. Överskottet är svårt att prognostisera då del av överskottet handlar om 

medel för bostadsanpassning och kostnader för utskrivningsklara patienter, vilket är svårt att bedöma 

i vilken omfattning behov kommer att uppstå.   

 

Budget och prognosantaganden  
Sektorn står inför en period med stora osäkerheter som en följd av rådande Coronapandemi. Den 

nya enheten korttidsboende Bönnern beräknas kosta 0,8 mnkr i månaden men det är extremt 

osäkert hur länge enheten behöver hållas igång. Nuvarande kostnadsberäkning utgår från att enheten 

hålls öppen i tre månader från starten av maj. Hålls den öppen längre kommer det att leda till 

ytterligare kostnader. 

 

Corona gör även prognosen mycket osäker för ordinarie enheter avseende kostnader för material 

samt vikarier för att täcka den kraftigt ökade sjukfrånvaron. Viss höjd har tagits för de ökade 

kostnaderna men hur stora kostnaderna blir beror helt på hur länge nuvarande situation håller i sig. 

Även avseende dessa kostnader har prognosen utgått från ytterligare tre månader med nuvarande 

omständigheter. 

 

Inom hemtjänst är andelen brukare under 65 år 5,9 procent och inom särskilt boende är 

motsvarande andel 1,2 procent. Dessa brukare får sektorn inte budgettilldelning för. Om vi beräknar 

kostnaden för de brukare som är under 65 år och som idag får insatser uppgår kostnaden för dessa 

på helår till 6,8 mnkr. Dessa brukare finns inom särskilt boende, korttidsboende, dagligverksamhet 

samt inom hemtjänsten. 

 

I december flyttar Sergelsgårdens verksamhet, kommunens korttidsboende, till nya lokaler i 

Finspångs vårdcentrum. I prognosen har inte hänsyn tagits till kostnader som uppkommer på grund av 

detta. 

 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentar 
Inom särskilt boende har vi fokuserat på planering, bemanning, sjukfrånvaro och inköp. När det 

gäller planeringen så handlar det om en översyn samt att skapa en väl underbyggd struktur för 

bemanningsbehovet. När kartläggning och planering är gjord, kan grundbemanningen korrigeras efter 

behov och vi får därmed en effektivare bemanning. Detta arbete pågår löpande inom samtliga 

verksamheter. Arbetet med sjukfrånvaron pågår även den löpande, där fokus ligger på att få berörda 

medarbetare tillbaka i arbete så snart som möjligt. När det gäller inköp har ett arbete påbörjats kring 

att minimera lagerhållning och ta fram rutiner för att minska risken för att vi på enheterna har 

lagerhållning av varor som vi i praktiken kan få levererade med kort varsel. Sammanfattningsvis 

förväntas ovanstående åtgärder leda till en bättre balans mellan planerat och faktiskt behov, vilket 

förväntas leda till sänkta kostnader. Verksamhetsområdet arbetar vidare med att nå budget i balans. 

Som en följd av corona finns dock en oro avseende ökade kostnader för sjukfrånvaro. Lagerhållning 

och snabb återgång till arbetet ska dock inte tolkas som att vi arbetar med att minimera eventuell 

lagerhållning för skyddsutrustning och ej heller att medarbetare med några sjukdomssymtom ska vara 

i arbete. 

Inom hemtjänst kommer vi att fortsätta det påbörjade arbetet med en tydligare uppföljning av 

brukarnas behov för en bättre och effektivare fördelning av personal. Schemaoptimering inför varje 

ny schemaperiod och ett större samarbete mellan enheter kommer att bidra till ett effektivare 

resursutnyttjande. Detta leder till att medarbetare som är frånvarande, slutar eller går på längre 

ledigheter inte behöver ersättas alternativt ersätts med medarbetare från andra enheter. Att aktivt 

följa volymerna, schemalagda timmar, vikarietimmar, sjukfrånvaro och övertidskostnader. Anpassning 

av personalresurser efter volymförändringar och effektiv schemaläggning i det dagliga arbetet behöver 

sektorn fortsätta att arbeta med. Arbetet med att minska kostnaderna för sjukfrånvaron genom 
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riktade HR-insatser och aktivt stöd till enhetschefer som har arbetet med medarbetare i långdragna 

rehabiliteringsprocesser pågår. Detta för att vi lättare ska komma till avslut eller hitta alternativa 

rehabiliteringsåtgärder som gynnar verksamheten och medarbetarna. Ovanstående åtgärder kommer 

hemtjänsten att fortsätta arbeta med för att nå en budget i balans. Även inom hemtjänsten ser vi en 

viss oro över ökade kostnader avseende sjukfrånvaro som ett resultat av corona.  

Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har ett arbete skett för att tätare samarbeta mellan 

främst hemsjukvård och särskilt boende. Detta för att bli en mer flexibel organisation och därmed 

kunna lägga effektivare scheman med färre antal sjuksköterskor. Utifrån det ersätts inte 

sjuksköterskor som slutar eller går på föräldraledighet utan vakanser täcks upp med befintlig 

bemanning. Verksamheten har också aktivt arbetat med att förskjuta resurskrävande insatser i 

hemsjukvård för att kunna hantera även dessa inom ramen för befintlig bemanning. Ett arbete som 

krävt god samverkan med Regionen för att få till.  

Områden som kvarstår att arbeta vidare med är översyn av specialistfunktioner. Dietist finns inget 

lagkrav på och skulle kunna avvecklas med risk för sänkt kvalitet på nutritions- och kostfrågor. 

Sektorn bedömer att den även kan dra ned på hälso- och sjukvårdspersonal i form av färre 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta kommer med största sannolikhet att 

leda till en sämre kvalitet inom patientrelaterade hälso- och sjukvårdsinsatser samt mindre stöd till 

omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor.  Sektorn har även möjlighet att säga upp avtalet 

gällande akademisk specialisttjänstgöring (AST), vilket sannolikt ger konsekvensen att Finspångs 

kommun inte blir en attraktiv arbetsgivare och vi kommer då ha svårare att rekrytera sjuksköterskor, 

vilka redan idag är en svårrekryterad yrkesgrupp.  

Övrigt 

Från och med 2019 togs ett mångårigt riktat statsbidrag bort. Detta var på drygt 5 mnkr och riktat 

mot äldreomsorgen. Till följd av detta jobbar verksamheterna med att anpassa sin bemanning.  

Under 2020 har sektor samhällsbyggnad höjt sina priser för kost och transport gällande 

matdistribution. Det innebär att sektorn vård och omsorg fått ökade kostnader då avgift för kund 

inte kan meddelas före halvårsskiftet. Sektorn kommer att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut 

om höjd avgift för matdistribution som genererar en ökade intäkt med drygt 0,3 mnkr på helåret. 

Sammanfattningsvis är det svårt för sektorn att göra såväl prognos som att ta fram lämpliga åtgärder 

för verkställande under rådande coronapandemi, vårt största fokus är nu på att ge säker och god 

vård och omsorg utifrån de förutsättningar som råder. 

Sjukfrånvaro 
Sektorn har under kvartal 1 en genomsnittlig sjukfrånvaro på 10,76%. I januari var sjukfrånvaron 

9,71%, i februari 9,6% och i mars 12,87%. Över samtliga verksamheter har sjukfrånvaron ökat från 

mars månad. Personal stannar hemma i större utsträckning på grund av de strikta restriktioner som 

gäller i samband med det nya coronaviruset. Sektor Vård och omsorg måste täcka en majoritet av 

sjukfrånvaron med vikarier vilket innebär högre personalkostnader.  
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Kommungemensamma kostnader 

 

Kommentar till prognosen 
Inom kommungemensamma kostnader har kommunen samlat en del av de gemensamma poster som 

inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns bland annat anslaget utvecklingsmedel- och 

Kommungemensamma kostnader, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack 

Utfall i % 

av Budget

Bokslut 

fg år

Prognos Avvikelse

Central lönepott 21 898 0 0% 2 565 21 898 0

Centrala medel lokalpool 1 307 1 187 91% 2 518 3 567 -2 260

Centrala medel omplacering o rehab. 375 36 10% 123 375 0

Samordningsförbundet 594 169 28% 508 507 87

Landsbygdsutveckling 321 267 83% 267 267 54

Ledarutvecklingsinsatser 268 3 1% 189 168 100

Partsgemensam kompetensutveckling 173 4 2% 175 173 0

Kompetensutvecklingsmedel 321 17 5% 243 221 100

Utvecklings- och omställningspott 3 911 0 0% 0 1 592 1 400

Ramjusterat: -919 0

Utvecklingspott gymnasieskolan 990 27 4% 361 509 200

Ramjusterat: -281

Medlemskap CKS 371 0 0% 380 371 0

Avgift SKR 575 192 33% 0 575 0

Upplösning fonderade flyktingmedel -11 430 -3 810 33% -13 339 -11 430 0

Personalsociala åtgärder 297 0 0% 219 0 297

Kulturyta Rejmyre 198 0 0% 200 198 0

Medarbetarenkät, medborgarundersökning, Helix 

mm

536 100 19% 235 388 148

Vägföreningar 495 0 0% 0 495 0

E-handel 149 0 0% 0 0 149

Lönekartläggning 69 0 0% 0 69 0

Digitalisering 1 980 0 0% 0 875 0

Ramjusterat: -1 105

Miljöutvecklingspott 200 0 0% 0 200 0

Omställningsmedel personal 1 980 0 0% 0 980 1 000

Driftkostnader ny infrastruktur 500 0 0% 0 375 125

Internränta nya investeringar 8 257 0 0% 0 858 6 800

Ramjusterat: -599

Avskrivningar nya investeringar 6 736 0 0% 0 2 148 2 700

Ramjusterat: -1 888

Total 36 279 -1 809 -5% -5 356 25 379 10 900

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader 0 0
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omställningsmedel, medel för digitalisering och budget för nya kapitalkostnader kopplat till 

investeringsbudgeten. 

 

Central lönepott 

I 2020 års budget finns liksom tidigare år en central lönepott som ramjusteras till sektorerna efter att 

utfallet av årets lönerevision är känd. I år är osäkerheten extra stor avseende årets löneutvecklingen 

och avtalsrörelse på grund av corona. Eftersom kollektivavtalen på industrins område sätter det så 

kallade ”märket” som påverkar större delen av avtalsrörelsen, har förhandlingarna på andra 

avtalsområden tillfälligt pausats till oktober. 

 

Central lokalpool 

I strategisk plan finns även anslag för central lokalpool för kommunens lokaler som inte är uthyrda 

men som fastighetsavdelningen debiterar för. Årets kostnader omfattar outhyrda lokaler i bildningen 

och bergska skolan vilket ger ett underskott med 2,3 mnkr. 

 

Ledar- och kompetensutvecklingsinsatser 

Bland kommungemensamma kostnader finns avsatta medel för centrala ledar- och kompetens-

utvecklingsinsatser som HR-avdelningen förfogar över. Vissa planerade insatser kommer inte att 

kunna genomföras under 2020 vilket medför ett överskott med 0,2 mnkr. 

 

Utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel personal, gymnasiemiljonen 

och digitaliseringsmedel 

Prognosen för dessa poster är svårbedömd och beror på vilka äskanden sektorerna lämnar för beslut 

i kommunstyrelsen. Utfallet av gymnasiemiljonen påverkas av vilka ansökningar som kommer in. 

Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har en bedömning gjorts över tillkommande 

kostnader. Prognosen visar ett förväntat överskott för utvecklings- och omställningspotten, för 

omställningsmedel personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, den så kallade "gymnasiemiljonen". 

Bedömningen är att dock att avsatta medel för digitalisering kommer att förbrukas helt under året.  

 

Kapitalkostnader för nya investeringar och drift infrastruktur 

Flera investeringsprojekt kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast resultatet under 

del av året, sektor samhällsbyggnad bereder för närvarande flera slutredovisningar för vidare beslut i 

kommunstyrelsen. Tidpunkten för när investeringarna beräknas slutredovisas påverkar prognosen 

och är en osäkerhetsfaktor varje år.  

 

Övriga poster 

Det planerade evenemanget med allsång på slottet som skulle ha ägt rum i juni är inställt till följd av 

corona och ger därmed lägre kostnader för personalsociala åtgärder. Medel för årets 

medborgarundersökning och för e-handel kommer inte att nyttjas under året. 

 

Budget och prognosantaganden 
I budgeten för kommungemensamma kostnader finns flera stora centrala poster avsatta som utgör en 

osäkerhetsfaktor i prognosarbetet såsom medel till utvecklings- och omställningspotten och 

omställningsmedel personal. Vid uppföljningen vid tertial 1 görs bedömning utifrån hittills fattade 

beslut samt kvarvarande månader att delar av budgeten inte kommer att förbrukas under året. 
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Finansenheten 

 
 

Kommentar till prognosen 
Under finansenheten redovisas vad kommunen erhåller i skatter och generella statsbidrag, resultatet 

från placerade pensionsmedel, räntekostnader för kommunens lån och derivat och intäkter för 

vidareutlåning till bolagen (internbanken). Här redovisas även kommunens samlade 

pensionskostnader och arbetsgivaravgifter.    

Skatter och statsbidrag 

Den skatteprognos Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar i slutet av april är ett scenario för 

skatteunderlaget år 2020-2023 där beräkningen är mycket osäker. Sverige befinner sig i en djup 

lågkonjunktur som följd av coronakrisen där tillväxttakten för skatteunderlaget är den lägsta i Sverige 

på 30 år. För Finspång innebär beräkningen negativa skatteavräkningar för år 2019 och 2020 med 

cirka 37 mnkr. En förklaring är att regeringen har avviserat om ett särskilt krispaket till handelsbolag 

Finansenheten, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack 

Utfall i % 

av 

Budget

Bokslut 

fg år

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 363 930 -457 057 34 % -1 326 656 -1 368 530 4 600

Kostnader 0 0 0 % 0 0 0

Skatter och statsbidrag -1 363 930 -457 057 34% -1 326 656 -1 368 530 4 600

Intäkter -19 236 -6 290 33 % -22 249 -19 359 123

Kostnader 3 024 1 577 52 % 3 399 3 147 -123

Finansiella kostnader och intäkter -16 212 -4 713 29% -18 850 -16 212 0

Intäkter -700 -181 26 % -875 -754 54

Kostnader 800 -574 -72 % 1 953 454 346

Övriga kommungemensamma kostnader 

& intäkter

100 -755 0 1 078 -300 400

Intäkter -500 -31 909 0 % -15 780 -32 354 31 854

Kostnader 108 35 989 0 % 11 478 36 062 -35 954

Pensionsmedelsportföljen -392 4 080 0% -4 302 3 708 -4 100

Intäkter -21 089 -4 880 23 % -19 275 -19 579 -1 510

Kostnader 22 591 5 114 23 % 18 680 18 981 3 610

Internbanken 1 502 234 16% -595 -598 2 100

Intäkter -387 -2 709 0 % -517 -387 0

Kostnader 0 12 0 % 130 0 0

Statsbidrag migrationsverket -387 -2 697 0% -387 -387 0

Intäkter -282 929 -90 417 32 % -276 548 -278 929 -4 000

Kostnader 231 976 74 056 32 % 227 110 227 276 4 700

PO och arbetsgivaravgifter -50 953 -16 361 32% -49 438 -51 653 700

Intäkter 0 -228 0 % 0 -228 228

Kostnader 89 446 8 947 10 % 84 608 89 674 -228

Pensioner och löneskatt 89 446 8 719 10% 84 608 89 446 0

Total -1 340 826 -468 550 35% -1 314 542 -1 344 526 3 700

Varav Corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

varav Corona aktivitet 999 utökade kostnader 0 0
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och enskilda näringsidkare med möjlighet att avsätta del av vinsten för 2019 till en periodiseringsfond 

istället för att tas upp i deklarationen för 2019.  Åtgärden påverkar små företags likviditet men får en 

betydande påverkan på kommunernas och regionernas skatteunderlag för 2019 som totalt sett 

beräknas sjunka med 9 mdkr. Som kompensation ökas de generella statsbidragen då förslaget ska var 

kostnadsneutralt, för Finspångs del med 11,1 mnkr.  Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta 

extra medel till kommuner och regioner för 2020 och framåt, vilket innebär 44,5 mnkr för år 2020. 

Nettoeffekten av försämrade slutavräkningar och extra anslag innebär ett överskott med 4,6 mnkr 

jämfört med strategisk plan. 

 

Finansiella intäkter och kostnader 

Årligen erhåller kommunen utdelning från kommuninvest utifrån kommunens medlemsandel. Årets 

utdelning beslutades på årsstämman i april och innebär en lägre intäkt än tidigare år, från 2,2 mnkr till 

0,7 mnkr. Samtidigt beräknas interna ränteintäkter för avslutade investeringar bli högre än budgeterat 

vilket medför ett förväntat nollresultat för finansiella intäkter och kostnader. 

 

Pensionsmedelsportföljen 

Från och med 2019 ska kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för 

anskaffningsvärde, vilket skapar stor variation i redovisningen mellan åren. Under mars och april har 

börsen fallit och värdet för kommunens pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona. 

Vid bokslutet 2019 redovisades orealiserade vinster med +3,6 mnkr baserat på då aktuella 

marknadsvärden.  

 

Utvecklingen i slutet av april visar nu på en negativ värdeutveckling av portföljen med -4,8 mnkr vilket 

även har rapporterats månadsvis till kommunstyrelsen i samband med rapportering av riskkontroll.  

Som effekt av detta har kommunen under våren minskat andelen aktier och stället placerat i säkrare 

värdepapper vilket har inneburit reaförluster med cirka 4 mnkr som påverkar finansenhetens resultat 

för 2020. Dessa finansiella poster påverkar således kommunens ekonomi i stor grad under året och 

utgör en stor osäkerhetspost i prognosarbetet.  

   

Internbanken 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj, där 

särskild rapportering av skuldportföljen sker till kommunstyrelsen varje månad. Under året beräknas 

genomsnittlig lånekostnad i internbanken bli lägre budgeterat, flera lån har under våren omsatts till en 

lägre ränta än tidigare villkorat.  Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning till bolagen blir 

samtidigt lägre som följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig ränta.  

 

Övriga kommungemensamma kostnader och intäkter  

Till bokslutet 2018 avsattes 1 mnkr i omställningskostnader för förtroendevalda utifrån en framtida 

kostnad. I revisionsrapporten för 2019 gör revisionen gällande att dessa kostnader istället ska 

redovisas som en del av pensionsskulden utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsförbindelsen. 

Den förändrade redovisningen innebär en resultatpåverkade post med +1 mnkr. Övriga 

kommungemensamma kostnader inkluderar även lönekostnader för tidigare kommundirektör där 

finansiering saknas. 

 

PO och arbetsgivaravgifter 

Regeringen har som en åtgärd i coronakrisen beslutat om sänkt arbetsgivaravgift för perioden mars-

juni från 31,42% till 10,21%. Lättanden gäller 30 anställda med max 25 000 kr i månadslön vilket enligt 

prognosen medför en lägre kostnad med 0,7 mnkr.  Regeringen har även beslutat om ersättning till 

kommunerna för sjuklönekostnader för april och maj, beloppet är inte känt i dagsläget men HR-

avdelningen följer kontinuerligt utvecklingen.  

   

Budget och prognosantaganden 
Prognosen för pensionsmedelsportföljen inkluderar endast de realiserade förluster/vinster som 

kommunen har haft fram till slutet av april. Fram till dess att placeringarna säljs är beloppen 
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prognoser på framtida vinster/förluster utifrån aktuella marknadsvärden och årets prognos påverkas 

mycket av utvecklingen av corona. Sedan tidigare rapporteras placeringarnas utveckling månadsvis till 

kommunstyrelsen i ärendet riskkontroll pensionsplaceringar.  

I prognosen finns inte upptaget något belopp för kommunens ersättning från staten för 

sjuklönekostnader i april-maj då beloppet ännu inte är känt. 
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Förändring av ekonomiska ramar  

 

Anslag 

strategisk 

plan 2020

Budget 

2020

Ram-

justeringar

Beslut

Kommunfullmäktige 4 520 4 000 -520

-520 omfördelning budgetmedel till KS

Överförmyndaren 2 705 2 731 26 löneöversyn 2019 från kommungem.

Revisionen 1 223 1 223 0

Valnämnden 65 65 0

Bygg- och 

miljönämnden

129 129 0

Kommunstyrelsen inkl 

sociala 

myndighetsnämnden

5 571 6 091 520

520 omfördelning budgetmedel från KF

Ledningsstaben 114 261 112 601 -1 660

-704 Väktartjänster till samhällsb.

-966 Sänkt internhyra till samhällsb.

300 Platsutveckling Rejmyre från kommungem

14 Jobblabb 

kompetensförsörjning 

Östergötland

från kommungem.

843 Nya kapitalkostnader från kommungem.

-1 736 Integrationsverksamhet till sektor social 

omsorg

-100 konsultmedel VD FFIA till finansenheten

65 Lönekartläggning från kommungem.

1 199 Löneöversyn 2019 från kommungem.

-575 Medlemsavg SKR till kommungem

Sektor samhällsbyggnad 74 353 78 865 4 512

-336 Sänkt internhyra till fastighet

1 644 nya kapitalkostnader från kommungem.

704 Väktartjänster till ledningsstaben

1 458 Löneöversyn 2019 från kommungem.

250 Konvertering filer 

verksamhetssystem bygg-

och miljö

från kommungem 

digitaliseringspotten

792 Tjänster plan och bygg från kommungem.

Sektor social omsorg 227 107 232 971 5 864

-56 Sänkt internhyra till samhällsb.

2 123 Integrationsverksamhet från 

ledningsstaben/finans- 

enheten

3 602 löneöversyn 2019 från kommungem.

195 Digitalisering 

verksamhetsystem IFO

från kommungem 

digitaliseringspotten
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Anslag 

strategisk 

plan 2020

Budget 2020 Ram-

justeringar

Beslut

Sektor utbildning 543 671 555 116 11 445

1 287 Justerad internhyra till samhällsb.

281 Projektmiljonen 

gymnasieskolor

från kommungem.

55 Certifiering Bergska skolan från kommungem. 

utvecklingspotten

990 Familjecentral från kommungem

8 832 löneöversyn 2019 från kommungem.

Sektor Vård och 

omsorg

289 896 297 178 7 282

106 Justerad internhyra till samhällsb.

5 966 Löneöversyn 2019 från kommungem.

250 Elearingplattform från kommungem 

digitaliseringspotten

410 Läkemedelsrobot från kommungem 

digitaliseringspotten

550 Preventivt arbete HSL från kommungem 

utvecklingspotten

Kommungemensamma 

kostnader

63 461 36 279 -27 182

-2 487 nya kapitalkostnader sektor 

samhällsbyggnad, 

ledningsstaben

-35 Sänkt internhyra till samhällsb.

-65 Lönekartläggning till ledningsstaben

Utvecklingsmedel digitalisering: -250 Elearingplattform till sektor vård och 

oms.

-410 Läkemedelsrobot till sektor vård och 

oms.

-195 Verksamhetssystem IFO till sektor social 

omsorg

-250 Konvertering filer 

verksamhetssystem bygg-

och miljö

till sektor samhällsb.

Utvecklings- och omställningspotten: -14 Jobblabb 

kompetensförsörjning 

Östergötland

till ledningsstaben

-55 Certifiering Bergska skolan till sektor utb.

-300 Platsutveckling Rejmyre till ledningsstaben

-550 Preventivt arbete HSL till sektor vård och 

oms.

-21 083 Löneöversyn 2019 till sektorerna

-281 Projektmiljonen 

gymnasieskolor

till sektor utb.

-990 Familjecentral till sektor utb.

575 Medlemsavg SKR från ledningsstaben 

-792 Tjänster plan och bygg sektor 

samhällsbyggnad

Ekonomiska ramar 1 326 963 1 327 250 27 730

Finansenheten -1 340 540 -1 340 827 -287

100 konsultmedel VD FFIA från ledningsstaben

-387 integrationsinsatser till sektor social 

omsorg

Total -13 577 -13 577 0
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Kommentarer 

FFIA
Resultaträkning 3186

2020-01-01

Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Diff mot

2019-04-30 2019-12-31 2020 2020-04-30 2020 Budget

Intäkter
Hyra 1 062 3 242 3 462 1 639 47% 3 300 -162

Övriga intäkter 11 212 11 0 0% 13 2

Rabatter 0 -59 0 -35 0% -35 -35

Hyresbortfall -30 -70 -48 -12 25% -12 36

Intäkter totalt 1 043 3 325 3 425 1 593 47% 3 266 -159

Driftkostnader
Fastighetsskötsel -20 -411 -345 -16 5% -300 45

Reparationer o löpande underhåll -120 -486 -400 -62 15% -445 -45

Fastighetsel -88 -287 -280 -130 46% -330 -50

Uppvärmning -98 -686 -642 -69 11% -642 0

V/A -27 -94 -102 -27 26% -107 -5

Renhållning -13 -26 -2 -1 37% -2 0

Markavgifter 0 0 -19 0 0% 0 19

Försäkringar 0 -26 -47 0 0% -30 17

Avskrivna fordringar 0 -8 0 0 0% -40 -40

Övriga driftkostnader -81 -168 -104 -29 28% -130 -26

Summa driftskostnader -447 -2 193 -1 941 -332 17% -2 026 -85

Underhållskostnad
Lokalunderhåll 0 0 -100 0 0% -50 50

Fastighetsunderhåll 0 0 -100 0 0% -50 50

Övrigt underhåll 0 0 0 0 0% 0 0

Summa underhållskostnad 0 0 -200 0 0% 0 200

Fastighetsskatt 0 -106 -110 0 0% -110 0

Avskrivning byggnader -248 -755 -759 -319 42% -960 -201

BRUTTORESULTAT 347 271 415 942 227% 170 -245

Administration och marknadsföring 0

Administration -5 -1 124 -1 025 -314 31% -1 200 -175

Administration, avskrivningar -17 -66 -65 -24 37% -70 -5

Marknadsföring 0 -7 0 0 0% 0 0

Summa administration -23 -1 197 -1 090 -338 31% -1 270 -180

RÖRELSERESULTAT 325 -927 -675 603 -89% -1 100 -425

Finansiella kostnader netto 0

Koncernbidrag 0 1 011 552 0 0% 552 0

Finansiella intäkter 0 3 0 0 0% 0 0

Räntebidrag 0 0 0 0 0% 0 0

Räntekostnader -189 -727 -40 -183 456% -727 -687

Övriga finansiella kostnader 0 0 -700 0 0% 0 700

Summa finansiella kostnader -189 287 -188 -183 97% -175 13

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 136 -640 -863 421 -49% -1 275 -412

Jämförelsestörande poster 0

Realisationsvinst 0 0 0 0 0% 0 0

Realisationsförlust 0 0 0 0 0% 0 0

Poster av engångskaraktär 0 8 657 0 0 0% 0 0

Restituerad skatt 0 0 0 0 0% 0 0

Summa jämförelsestörande poster 0 8 657 0 0 0

Skatter
Skatt p g a ändrad taxering 0 0 0 0 0% 0 0

Latent skatt 0 -1 702 -185 0 0% -185 0

RESULTAT 136 6 315 -1 048 421 -1 460 -412
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Bolaget förväntas göra ett sämre resultat än budgeterat och prognosen visar – 412 kr mot budget 

med ett totalt utfall på – 1 460 tkr. 

De största avvikelserna: 

Avskrivningar har ökat beroende på att en uppskrivning av fastigheter genomfördes efter en 

oberoende värdering i samband med bokslutet 2019. 

Administration har belastats med en del kostnader för utredningar bland annat ovanstående 

värdering.  

Intäkterna är något lägre än beräknat än vad räknades med i budgetläget. Inga eventuella effekter av 

Corona har medtagits i prognosen. 

Lägre underhåll än budgeterat förväntas motverka minusresultatet under året. 
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Tertialrapport 2020-04-30 
Resultatrapport, företagsövergripande  

 
Finspångs Tekniska Verk AB har ett resultat efter finansiella poster på 15,4 mkr efter justering 

av VA och Avfalls resultat. Det är 2 mkr bättre än budget.  

På rörelseintäkterna ligger vi efter mot budget med 5,2 mkr vilket motsvarar en avvikelse med -

6,9 %. Intäkter förbränning avfall -0,5 mkr sämre än budget, vissa störningar av leveranser av 

sopor från andra länder i och med coronaviruset. Intäkter vatten och avlopp ligger efter budget 

med 1,9 mkr, för högt i budget vilket har justerats i prognosen. Intäkter övrigt har en stor 

avvikelse på 4,6 mkr och det beror främst på den skattefinansierade delen för vinterväghållning 

som avviker p.g.a. den milda vintern med lite snö. Samtliga kostnadsposter har ett lägre utfall 

än budget, totalt -7,3 mkr vilket motsvarar -11,8% Störst avvikelse har vi på bränslekostnader 

på grund av det milda vädret har vi inte behövt elda så mycket med bioolja de första månaderna 

på året. Lägre övriga externa kostnader är mycket kopplat till den milda vintern med lite snö. 

Personalkostnader är lägre beror på en del vakanta tjänster som nu tillsats eller kommer 

tillsättas men också utbildningstillfällen som blivit inställda pga. Corona. Företaget har också 
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lägre kostnader för arbetsgivaravgifter efter skatteverkets beslut om tidsbegränsad nedsättning 

av arbetsgivaravgifter under Corona-krisen.     

 
Administrativa avdelningen där mestadels av företagets intäkter finns är något sämre jämfört 

med budget och beror främst på lägre intäkter för Vatten rörligt. Resterande avdelningar visar 

ett bättre resultat än budget.  
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Fortsatt stabil kassa men med tanke på den höga investeringstakt vi kommer att ha under året 

ser vi ett eventuellt behov av utökat lån under årets sista kvartal. Vi följer den utvecklingen 

noggrant för mycket kan hända som påverkar likviditeten med tanke på den situation vi befinner 

oss i med coronaviruset.  

Prognos 1 2020 

 
Finspångs Tekniska Verk AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster (efter justerat VA 

resultat på 5,7 mkr) på 15,7 mkr en sänkning av resultatet med 2,4 mkr jämfört med budget. 

Intäkter förbränning avfall ca 10 % beräknad mindre kapacitet i ton vilket motsvarar -1,4 mkr 

lägre intäkter. Intäkter vatten och avlopp är det en sänkning med -2,4 mkr för lägre förbrukning 

av vatten rörligt. Övriga rörelseintäkters ökning på 2,1 mkr består av ersättning från konkursboet 

ED biogas. På kostnadssidan är det en sänkning med 2 mkr lägre bränslekostnad av Bioolja 

med tanke på den milda vintern årets första månader. Beräknad ökade rörelsekostnader inom 

energiavdelningen främst förbrukningsmaterial som kalk, och reservdelar. Sänkning av övriga 

externa kostnader avser mycket av besparingsåtgärder inom VA, ingen rivning av Lotorps 

vattentorn, lägre kostnader för spolning av ledningsnätet, lägre konsultkostnader. 

Sänkt räntekostnad med 1,1 mkr, i budget beräknades räntan med 2,5% men snitträntan pekar 

på under 2% 
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Datum 

 2020-05-13 

Tertialrapport 2020-04-30   

     

 

Kommentar till resultat 2020-04-30 och prognos 1 2020 
Finet visar ett positivt resultat före skatt på 1 376 tkr.  

Anledningen till det stora positiva resultatet är att vi under 2019 inte hann fiberansluta så många 

fastigheter som planerats, och projekten har istället avslutats nu under början av 2020. 

Annars följer vi budgeten bra på samtliga poster och gör därför inga förändringar i prognos 1. 

Vi räknar med vid årets slut att ha ett positivt resultat på drygt 100 tkr som vi (efter beslut av Finets 

styrelse) bokar upp som en obeskattad reserv genom en överavskrivning vilket medför ett noll 

resultat efter skatt.  

Finet AB Resultatrapport 
Utfall 2019-04-

30

Budget 2020 

periodiserad 4 

mån Utfall april 2020

Utfall jmf 

budget i %
Prognos 1 

2020 Helår

Intäkter

Anslutningsavgifter privat och företag 721 648 1 500 000 2 813 756 188% 4 500 000
Privata- och företagsabonnemang (tjänstelev) 2 815 445 3 066 667 3 215 898 105% 9 200 000
Företags abonnemang (Finet) 0 0 0 0% 0
TV 582 924 600 000 623 456 104% 1 800 000
Datakommavgifter + trådlöst nät (Kommunen) 1 499 916 1 500 000 1 432 962 96% 4 500 000
Svartfiber, kapacitet, LAN-LAN tjänster 613 884 700 000 656 700 94% 2 100 000
Hyra datorhall 313 903 333 333 326 700 98% 1 000 000
Övriga intäkter 335 949 266 667 262 793 99% 800 000
Summa intäkter 6 883 668 7 966 667 9 332 264 117% 23 900 000

Rörelsens kostnader

Driftkostnader -1 874 782 -1 833 333 -1 852 039 101% -5 500 000
Övriga externa kostnader -269 130 -216 667 -301 243 139% -650 000
Marknadsföring -110 583 -83 333 -122 695 147% -250 000
Personalkostnader -2 403 613 -2 733 333 -2 801 997 103% -8 200 000
Avskrivningar -2 431 755 -2 500 000 -2 395 241 96% -7 500 000
Summa rörelsekostnader -7 089 863 -7 366 667 -7 473 215 101% -22 100 000

Rörelseresultat -206 195 600 000 1 859 049 310% 1800000

Ränteintäkter
Räntekostnader -440 347 -510 000 -427 939 84% -1530000

Resultat efter finansiella poster -646 541 90 000 1 431 111 1590% 270000

Bokslutsdipositioner

Upplupen/Lämnat koncernbidrag -55 000 -55 000 -55 000 100% -165000
Överavskrivning 0

Resultat före skatt -701 541 35 000 1 376 111 3932% 105000

Justerad skatt fg år

skatt

Resultat efter skatt -701 541 35 000 1 376 111 3932% 105000
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 218   Dnr: KS.2020.0518 

 

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2020 

Sammanfattning 

Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr. 

Prognosen för helåret visar ett negativt resultat om 25,2 mnkr, en avvikelse med 

38,7 mnkr. 
 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den 

rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger 

ett scenario istället för en prognos. Med anledning av pandemin beslutade den 

politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett lokalt stödpaket till 

näringslivet. Sjukfrånvaron i mars har ökat från 6,7 % 2019 till 10,4 % 2020 och 

sjuklönerna för mars månad har kostat kommunen 3,6 mnkr jämfört med 1,8 

mnkr föregående år. 
 

Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott i jämförelse 

med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård 

och omsorg och samhällsbyggnad. Sektor social omsorg prognostiserar den 

största avvikelsen, 12 procent högre nettokostnader än budgeterat vilket 

motsvarar ett underskott om 27,2 mnkr. För sektor vård och omsorg är 

avvikelsen 4 procent, för sektor utbildning är avvikelsen 3 procent och för 

samhällsbyggnad är avvikelsen 2 procent. 
 

Inom sektor social omsorg prognostiseras det största underskottet, 9,7 mnkr, för 

köpta platser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Underskottet är dock mindre än befarat då 

antalet ärenden har minskat sedan årets ingång. Köpta platser är väsentligt dyrare 

än de platser som drivs i egen regi. Placeringar vuxna redovisar en avvikelse om 

5,0 mnkr. En ökning av antalet placeringar enligt lag om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak 

till denna avvikelse. Andra verksamheter som redovisar större underskott är 

försörjningsstöd, 5,0 mnkr, personlig assistans enligt LSS och 

socialförsäkringsbalken (SFB), 4,3 mnkr, och boende samt boendestöd enligt 

LSS/SoL, 3,6 mnkr. Underskottet för personlig assistans beror på att 

schablonersättningen från Försäkringskassan inte täcker den kommunala 

lönekostnaden. Flera åtgärder pågår för att minska underskotten, bland annat 

arbetas det aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa 

placeringar. Då kommunens boenden är fullbelagda förutsätter det att utbyggnad 

och nybyggnad kommer till stånd inom en snar framtid för att kunna minska 

kostnaderna. Inom personlig assistans har man skapat en egen bemanningsgrupp 

för att kunna optimera bemanningen. 
 

Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 

11,8 mnkr. Särskilt boende förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 9,8 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

mnkr, hemtjänst underskott om 2,6 mnkr, hälso- och sjukvårdsorganisationen 

underskott om 2,6 mnkr. Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret 

redovisar båda överskott om totalt 3,2 mnkr. Inom särskilt boende ingår en ny 

enhet som skapats för att ta emot smittade personer med det nya coronaviruset. 

Hela den beräknade kostnaden för enheten, 2,5 mnkr blir ett underskott då 

enheten inte fanns med i budget. Särskilt boende fick också lägre 

budgettilldelning än föregående år och har inte lyckats minska sina 

personalkostnader tillräckligt för att klara av den nya nivån. Underskottet inom 

hemtjänsten beror till stor del på personalkostnader. Åtgärder pågår för att få en 

effektivare bemanning inom särskilt boende och en effektivare fördelning av 

personal inom hemtjänsten för att nå budgeterad nivå. 
 

Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 15,2 

mnkr, varav grundskola 2,2 mnkr, förskola 6,6 mnkr och gymnasiet 6,4 mnkr. 

De prognostiserade underskotten var kända redan i budgetarbetet vid årets 

början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att 

redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Varje 

chefsområde har fått ett uppdrag som innebär en kontinuerlig översyn av 

organisation och bemanning i varje läge och översyn av alla former av 

omkostnader. Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att 

lämna förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har 

tagits fram som kommer att behandlas i kommunledningsgruppen. 
 

Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, varav 

transportservice står för det största underskottet om 1,8 mnkr. Transportservice 

påverkas i stor utsträckning av coronautbrottet som vilket gett minskad 

efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor. 

Totalt sett minskar intäkterna från vård och omsorg samt social omsorg med 50 

procent vilket motsvarar 1,8 mnkr. Bortfallet motsvarar runt 15 procent av 

transportservice totala intäkter. 
 

Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, 10,9 mnkr, vilket främst 

härrör till kapitalkostnader för nya investeringar. Flera investeringsprojekt 

kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast resultatet under del av 

året. Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel 

personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, visar ett förväntat överskott om 

2,6 mnkr. Finans prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr. Prognosen för skatter 

och statsbidrag visar ett överskott mot budget. Överskottet är nettoeffekten av 

minskade skatteintäkter och ökade generella statsbidrag. Prognosen för 

pensionsmedelsportföljen visar ett underskott. Från och med 2019 ska 

kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för 

anskaffningsvärde, vilket skapar stor variation i redovisningen mellan åren. 

Under mars och april har börsen fallit och värdet för kommunens 

pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna tertialrapport 1, 2020. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande möte 

- - - - - 
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Marika Östemar 

2020-05-14  1 (3) 

Dnr KS.2016.0290 

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 

Detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram en detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten 

Hårstorp 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt 

bostadsområde med varierad bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för 

kolonilotter. 

Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längst i 

väster, mot Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis 

kan tre punkthus byggas här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående 

villor och radhus, parhus och flerfamiljshus i en till två våningar. Området får 

tillfart från Norralundsvägen.  

I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med 

odlingslotter med möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande. 

I aktualitetsförklaringen till gällande översiktsplan (ÖP2011) är inriktningen för 

aktuellt område ska utvecklas för bostadsbebyggelse. 

Förvaltningens bedömning är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

behöver upprättas då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Samråd och granskning 

Samråd genomfördes 12 mars till 2 maj 2018. 

Granskning genomfördes 6 till 22 april 2020. 

Efter samrådet gjordes följande ändringar i planhandlingarna: 

 Tillfarten till planområdet har ändrats för att säkerställa Gronvägen som

huvudled för kollektivtrafiken. Ny tillfart till området föreslås ske via

Norralundsvägen/ Gronvägen.

 Planförslaget har anpassats till översvämningsrisker,

fornlämningsområde, och indu-stribuller från verksamhetsområdet på

Norralundsvägen (skyddsområde och anpass-ning av byggnadshöjd).

 Planbestämmelserna har justerats till granskningsskedet.

 Ytor för tekniska anläggningar (transformatorstationer och pumpstation

för avlopp) har lagts till i plankartan.

 Gång- och cykelvägen i den norra delen av planområdet utgår för att ge

plats för mer ändamålsenliga fastigheter.
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 Gång- och cykelvägsanslutningar säkerställs både till Östra Hårstorp och 

passage vid Gronvägen/Bävervägen. 

 Naturområden har lagts in i både den västra och östra delen av 

planområdet för att säkerställa naturvärden. 

 Fornlämningsområde har säkerställts med allmän platsmark NATUR. 

 Ytor för dagvattenhantering har säkerställts i den södra delen av området. 

Efter granskningen har enbart redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna: 

 Gång- och cykelvägar (GÅNGCYKEL) och genomförandetid för 

tillfartsvägen (a1) redovisas med en större textstorlek på plankartan. 

 Fastighetsbeteckningarna ses över i grundkartan. 

Följande redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen: 

 Förtydligande avseende kommunens intention att ge de bostadsfastigheter 

som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen öster om 

planområdet en ny tillfart genom Dalsbergsområdet.  

 Gångvägen nedanför Fjärilsvägen kommer att ersättas med ett gångstråk 

längs nytt dagvattenstråk i den södra delen av planområdet.  

 Genomförandedelen förtydligas att det är Lantmäteriet som handlägger 

fastighetsrättsliga frågor. 

Ekonomi 

Förvaltningen har tagit fram en exploateringskalkyl för att redovisa de kostnader 

kommunen har för att genomföra detaljplanen. Kostnaderna belastar 

exploateringsprojektet för området. 

 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

1. Att anta detaljplanen för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 i 

enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. Att paragrafen justeras omedelbart 

 

 

 
Bilagor 

Plankarta med bestämmelser 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Behovsbedömning för MKB 
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Fastighetsförteckning  
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OM DETALJPLANEN 

Detaljplanens handlingar 

Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar: 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser 

 Behovsbedömning 

 Fastighetsförteckning 

 

Följande utredningar har tagits fram inför granskningen: 

 Geoteknik, WSP Sverige 2015-04-29 och Ramböll 2017-04-06 

 Stabilitetsvärdering, Ramböll 2019-05-27 och ÅF 2019-06-28 

 Dagvattenutredning, WSP 2015-05-28 och 2018-12-21  

 Bullerutredning, WSP Environmental 2015-05-27 

 Bullerutredning Finspång Dalsberg, WSP 2018-08-31 

 Förprojektering av gator och VA,  

WSP Samhällsbyggnad 2019-01-29 

 Skyfallskartering, WSP 2019-11-27 

 Arkeologisk utredning, arkeologigruppen 2019-06-13 

Plan- och bygglagen 

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) enligt dess 

lydelse efter 1 januari 2015. 

Förfarande 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande. Läs mer om processen på sista sidan i detta 

dokument. 

Planprocess och skede 

Planen befinner sig i granskningsskedet. Yttranden över planförslaget kan lämnas under 

granskningstiden. 

 

  

97



D P X X X  

3 

Handlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Behovsbedömning 

 Fastighetsförteckning 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad 

bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter.  

Huvuddrag 

Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längt i väster, mot 

Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis kan tre punkthus byggas 

här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående villor och radhus, parhus och 

flerfamiljshus i en till två våningar. Området får tillfart från Norralundsvägen.  

I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter med 

möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken 

Planområdet omfattas av två riksintressen för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken. 

Riksintressena som omfattas är; 

Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält) 

Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält) 

Inom riksintressena föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga objekt räknas, inom 

samlad bebyggelse, byggnader med mera högre än 45 meter. Inom planområdet är hösta tillåtna 

nockhöjd på 15 meter därmed påverkas inte försvarsmaktens riksintressen på något olämpligt 

sätt. 

Området berör i övrigt inte något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken. 

Kapitel 5 i Miljöbalken – Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Genomförandet av planen bedöms inte leda till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luftkvaliteten i Finspång är 

relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i samhällsplaneringen. Förordningen med 

miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De 

ämnen som regleras är kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och 
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PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, arsenik, kadmium 

och nickel. 

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där samverkar man med 

beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. SMHI:s program Simair används för 

beräkningar. Kommunens bedömning är att det inte finns någon risk att MKN för luft 

överskrids för något ämne.  

MKN vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den 

kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Lotorpsån är planområdets recipient (Lotorp-Glan, SE650984-150226) som mynnar ut i sjön 

Glan. Lotorpsån och Glan är ytvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer 

fastställda av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt enligt 

Vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordningen baseras på EU:s ramdirektiv för 

vatten (2000/60/EG).   

Lotorpsåns har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Status för Glan är 

otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnorm för 

Lotorpsån och Glan är att uppnå god ekologisk status år 2027 och att uppnå god kemisk 

ytvattenstatus. Orsaken till att Lotorpsån inte uppnår god ekologisk status beror på hinder för 

konnektivitet och negativ hydromorfologisk påverkan i vattendraget. Ingen 

övergödningsproblematik bedöms finnas. Ekologisk status för Glan baseras på en bedömning 

där växtplankton visar otillfredsställande status och bottenfauna som visar på måttlig status. 

Det kan finnas en viss övergödningsproblematik  

Dagvatten inom planområdet kommer att fördröjas och renas i diken och fördröjningsdammar 

innan det leds vidare ut i recipienten. Enligt föroreningsberäkningen som gjorts i 

dagvattenutredningen kommer föroreningsmängderna att öka med föreslagen markanvändning, 

men efter rening minskar mängderna avsevärt. Föreslagna åtgärder för dagvattnet bedöms inte 

förhindra att god status kan uppnås för vattenförekomsten.  

 

 
Figur 1.  Föroreningar före och efter rening i damm (µg/l) 
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Figur 2. Föroreningar före och efter rening i damm (kg/år). 

Plandata 

Planen handläggs med standardförfarande 

Området består till största delen av oexploaterad åkermark med åkerholmar i den centrala 

delen. Inom området finns mindre grusvägar. Dels en som ansluter från Gronvägen i nordväst 

och följer den norra delen av planområdet dels en som försörjer området söder ifrån och delar 

området i en östlig och en västlig del. Båda dessa är i nuläget endast för gång- och cykeltrafik. 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i östra delen av Finspångs tätort. Område avgränsas av Gronvägen i väster, 

bostadsbebyggelse i området Östra Hårstorp i norr, en mindre grusväg i öster och 

verksamhetsområdet intill Norralundsvägen i söder. Planområdet är omkring 15 hektar stort (se 

figur 1). 

 

Figur 3 Planområdets placering i förhållande till befintlig bebyggelse.  
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Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av Finspångs kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I kommunens översiktsplan från 2011 är inget ställningstagande gjort för det aktuella 

planområdet. Däremot har området pekats ut som utvecklingsområde för bostäder i 

aktualitetsprövningen av gällande översiktsplan.
1
 Området har arbetats fram utifrån efterfrågan 

på bostäder i stråket med närhet till riksväg 51. 

Detaljplanen bedöms därmed att stämma överens med gällande översiktsplan. 

Detaljplaner 

Den södra delen av planområdet, det vill säga den delen som utgörs av tillfarten till området, är 

planlagt sedan tidigare, DP 254. Detaljplanen vann laga kraft 2011-10-28. Berört område är 

planlagt som natur och plantering. Syftet med detaljplan är att möjliggöra för ett område med 

småindustri, handel och kontor i ett bra transport- och exponeringsläge. Detaljplanen har 

genomförandetid till och med 2021-10-28.  

 
Figur 4. Gällande detaljplan (DP254) för områdets tillfart 

Miljöbedömning 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 

miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Inom ramen för denna 

                                                 

1 Översiktsplan antagen 2011-11-23 är aktualitetsprövad och beslutad vara fortsatt aktuell av kommunfullmäktige 2016-01-27, 

Kf § 8. 
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miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan 

identifieras, beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som utförts av 

samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Behovsbedömningen visar att genomförande av 

detaljplanen för Dalsberg inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Någon 

miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 

Kommunala beslut i övrigt 

Den 2 februari 2015 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta 

detaljplan för nytt bostadsområde mellan Östra Hårstorp och verksamhetsområdet vid 

Norralundsvägen. (Dnr 2014.0804.214) 

Planförslag och konsekvenser 

Huvuddragen är att detaljplanen ska tillåta en bebyggelse med villor, radhus och lägre 

flerfamiljshus i en omfattning och skala som förekommer i omkringliggande bostadsområden. 

Det västra kvarteret närmast Gronvägen tillåts dock 4 våningshus, vilket blir ett tillskott i 

stadsbilden. Husen bidrar med att skapa variation i bostadsbebyggelsen och kompletterar till 

viss del omkringliggande bostadshus.  

Bebyggelse 

Huvuddelen av planområdet tillåter både villor och radhus, parhus eller flerfamiljshus i två 

våningar. Centralt i området tillåts endast en våning på grund av industribuller. Detaljplanens 

avsikt är att vara öppen för olika typer av bostadshus och har därför inte några 

utformningsbestämmelser.  

 

Figur 4. Illustration över föreslagen bebyggelse. 
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Friliggande enbostadshus (villor) 

För friliggande småhus föreslås största byggnadsarea 25 procent av fastighetsarean per 

fastighet inklusive komplementbyggnad, dock är största byggnadsarea 200 kvadratmeter. 

Fastigheternas storlek regleras till minst 800 kvadratmeter. 

Rad- eller parhus 

Största totala byggnadsarea, inklusive komplementbyggnad inom område där radhus, parhus 

och kedjehus byggs är 40 procent av tomtarean.  

Fastigheternas storlek regleras inte i detaljplanen och flera radhus och parhus skulle därför 

kunna byggas inom en stor fastighet. 

Flerbostadshus 

I planområdets västra del finns en byggrätt om 1500 kvadratmeter och en nockhöjd på 15 

meter. Exempelvis skulle tre stycken punkthus om fyra våningar byggas här.  

 

Figur 5. Skuggverkan från fyravåningshus 

En solstudie har gjort för att undersöka den skuggverkan som skapas av de östra byggrätterna. 

Bilderna ovan visar skuggverkan runt vårdagsjämning. De ny husen kommer inte att skapa 

några skuggor som når de befintliga husen mellan vår och höstdagjämning.   
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Under de mörkaste vintermånadernas soliga dagar genererar de nya husen viss skugga över de 

befintliga husen från kl.1200 och framåt. Bilden nedan visar skuggverkan den 20 jan kl.12.00, 

vilken är den tidpunkt solen träffar några av husens uteplatser.  

 
Figur 6. Skuggverkan från fyravåningshus 20 jan kl 12.00 

För att säkerställa att radhusen på Humlevägen inte utsätts för betydande olägenhet av 

skuggverkan från fyravåningshusen har en bestämmelse om att marken får endast förses med 

komplementbyggnad (s k plusmark) införts i den norra delen av kvartersmarken.  

Flerbostadshus kan placeras på flera platser inom planområdet. I två av kvarteren anses 

förutsättningarna för flerbostadshus var större. De kvarteret har därför givits en nockhöjd på 8,5 

meter. 

Placering av byggnadsverk 

Placeringsbestämmelser har lagts in i plankartan för att styra var bebyggelsen får placeras för 

att få ett gaturum som följer gatan. 

Kolonilotter och stadsodling 

I planområdets västra del finns ett område avsatt för kolonilotter och stadsodling. Området har 

även en byggrätt om 100 kvadratmeter för att möjliggöra föreningslokal eller liknande.  

Centralt i området för kolonilotter finns en yta med bestämmelsen att marken inte får förses 

med byggnad (prickmark). Platsen ligger lågt och behöver kunna översvämmas vid kraftiga 

skyfall. 

Tekniska anläggningar 

I planområdet avsätt mark för tre transformatorstationer och en pumpstation. 

Ytorna för transformatorstationer som ligger i direkt anslutning till kvartersmark förses med 

prickmark (5 meter) för att säkerställa att skyddsavståndet mellan transformator och byggnad 

uppfylls 

Skolor 

Inom det aktuella detaljplaneområdet kommer det inte finnas utrymme för att bygga någon ny 

förskola eller skola. Befintliga skolor i närområdet bedöms kunna tillgodose behovet. 

De två närmsta förskolorna är Hårstorps förskola och Kvarnens förskola. Båda ligger cirka en 

kilometer från de planerade bostäderna. Befintliga grundskolor i närområdet är Storängsskolan 
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(F-5) och Grosvadsskolan (6-9). Till dessa är avståndet cirka 1,5 kilometer. Gång- och 

cykelvägnätet till skolorna och förskolorna är väl utbyggt. 

Säkra gång- och cykelöverfarter över Gronvägen förväntas ske via Mandelblomsvägen där ett 

bevakat övergångställe finns eller via övergångsstäälet vid kollektivtrafikknutpunkten vid 

Bävervägen. Gång- och cykelväg finns redan mellan Mandelblomsvägen och planområdet.  

Service 

Kommersiell service finns i direkt anslutning till planområde, inom Vibergaområdet samt i 

Finspångs centrum. 

Närmsta vårdcentral finns på Finspångs lasarett. 

Tillgänglighet 

All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och lagstiftning avseende 

tillgänglighet. I samband med förnyelse av markbehandlingen i området ska god tillgänglighet 

till entréer säkerställas och framkomlighet för alla tryggas. Kommunens tillgänglighetspolicy 

ska tillämpas vid projektering inom planområdet. Höjdsättning inom planområdet ska ske så att 

lutningar inte överstiger gällande tillgänglighetsnormer. Utgångspunkten är att alla entréer ska 

nås utan trappsteg eller separata ramplösningar. 

Utemiljö, lek och rekreation 

Inom och i direkt anslutning till området finns gott om plats för lek och utevistelse. I väster 

angränsar planområdet till skogsområde med höga rekreationsvärden och närhet till sjön Gron. 

En dryg kilometer norrut ligger Arena Grosvad. 

Gator och trafik 

Tillfart till området kommer att ske via en anslutning från Norralundsvägen. Detta gör att det 

inte behöver byggas ytterligare en in- och utfart på Gronvägen, som är relativt hård trafikerad 

och är huvudled för kollektivtrafiken. 

Korsningen Gronvägen/ 

Norralundsvägen har 

utretts för den tillkom-

mande trafiken. Kors-

ningen behöver byggas 

om för att få ett bra tra-

fikflöde. Ombyggnat-

ionen kommer att göras 

under 2020. 

 

 

 

 

 
Figur 7. Förslag till ny utformning av korsningen Gronvägen – Norralundsvägen. 
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Tillfart till befintliga bostadsfastigheter 

De bostadsfastigheter som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen öster om 

planområdet ges en ny tillfart genom Dalsbergsområdet. Anslutning sker vid vändplatsen i 

öster. 

Gång och cykel  

I norra delen går en grusväg mellan Gronvägen och skogsområdet i öster som idag används 

som rekreationsstråk. Vid genomförandet av detaljplanen kommer denna att delvis ersättas med 

ny lokalgata för att kunna utnyttja marken på ett effektivt sätt. I den östra delen av planområdet 

kommer trafikslagen att blandas, när vägnätet är utbyggt. Det kommer även att byggas en gång 

och cykelväg i planområdets sydvästra del för att skapa en gångväg till busshållplatser och 

handelsområdet. 

 
Figur 8. Illustration över nytt gång- och cykelnät 

Ett nytt gångstråk kommer att anläggas i anslutning till det nya dagvattenstråk i den södra delen 

av planområdet. 

Kollektivtrafik 

En större omstigningsplats finns vid Bävervägen, sydväst om planområdet. Detta är också den 

hållplats som ligger närmast cirka 300-800 meter från ny bostadsbebyggelse. 

Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering ska ske inom respektive fastighet. Parkering för radhusen eller för besökande kan 

samordnas. För friliggande hus, kedje-, par- eller radhus anordnas bilparkeringen i första hand 

på egen tomt.  

Parkering för kolonilotter och stadsodling sker i anslutning till verksamheten. 
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Natur 

Kommunens har gjort en naturvärdesbedömning för planområdet. På kartan nedan visas de 

områden som inventerats. Övrig mark är idag brukad åkermark och bedöms därför inte 

nödvändig att inventera. 

Figur 9. Karta över de områden som inventerats i den initiala naturvärdesbedömningen. 

Den samlade bedömningen är att de tre delområdena har många olika karaktärer. Kartorna 

nedan visar i grova drag den indelning i olika karaktärsområden som gjorts vid inventeringen. 

Vissa delar har höga naturvärden, vissa har potential för att utveckla högre naturvärden och 

andra har få naturvärden.  

 
Figur 10. Grovindelning i olika karaktärsområden, ur Initial naturvärdesbedömning 2017-04-24 

Områdena 1 samt 5-7 har få naturvärden. Område 2 och 3 ingår inte i planområdet.  

Område 4 har höga naturvärden. Tallar i olika ålder med inslag av gran, asp och björk. En del 

av tallarna har pansarbark. Områdets naturvärde ligger främst i de äldre tallarna som med tiden 

kan bli lämpliga bostäder för många vedlevande insekter. Området är delvis planlagt för 
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bostäder, men till största delen naturmark. Vid en exploatering av området ska 

kompensationsåtgärder vidtas. 

Figur 11. Grovindelning i olika karaktärsområden, ur Initial naturvärdesbedömning 2017-04-24 

I område 8 består naturvärdet främst i den stora andelen stående och liggande döda veden för 

vedlevande insekter och fåglar för födosök och bohål. Planförslaget påverkar en del av område 

8. Innan området exploateras ska det göras en inventering av främst insektsfauna och lavar.  

I område 9 finns naturvärden i form av de större klibbalarna som absorberar stora mängder 

vatten samt binder luftkväve. Området säkerställs som naturmark. 

Område 10 och 11 utgörs av åkerholmar som är skyddade genom det generella biotopskyddet. 

Åkerholmarna ligger inom naturområde i detaljplanen. Skötsel av dessa sker inom kommunens 

ordinarie arbete med skötsel av naturmark. 

Inom planområdet bedöms inte finns några skyddsvärda djurarter. 

Mark- och vegetation 

Marken i området består av brukad åkermark med åkerholmar samt några mindre skogspartier. 

Terrängen varierar i höjd och i de lägre delarna av området finns vatten ovan befintlig markyta. 

I områdets nordvästra del finns ett öppet dagvattendike där dagvatten från närområdet i norr 

rinner, via ett fördröjningsmagasin, söderut längs markytan ner mitt på området. Vattnet har här 

bildat ett kärr med fri vattenyta ovan mark. 

Jordbruksmark 

Marken som tas i anspråk för nya bostäder består till stor del av jordbruksmark. Kommunens 

bedömning är att föreslagen markanvändning innebär en god hushållning med mark och vatten. 

Detta motiveras genom följande frågeställningar: 

Är marken jordbruksmark? 

Fastigheten Hårstorp 1:1 är en så kallad ”allmän plats fastighet” där olika delar har taxerats på 

olika sätt. Kommunens bedömning är att marken inom planområdet till stor del är att betrakta 

som taxerad lantbruksenhet.  
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Är marken brukningsvärd? 

Jordbruksmarken ligger insprängt mellan ett bostadsområde och ett verksamhetsområde och 

bedöms som mindre brukningsbar för att främja en sammanhållen, tät och hållbar utveckling av 

Finspångs tätort. På den aktuella platsen kan befintlig infrastruktur i form av vatten, avlopp, 

gator, gång- och cykelvägar samt närhet till både kommersiell och offentlig service. 

Kommunen bedömer att jordbruksmarken utifrån dessa förutsättningar inte bedöms 

brukningsvärd inom planområdet. 

Tillgodoser den nya bebyggelsen ett väsentligt samhällsintresse? 

Finspång har ett tillväxtmål om 30´000 invånare till år 2035. För att skapa förutsättningar för 

denna tillväxt och samtidigt ha ett hållbarhetsperspektiv på utvecklingen är bedömningen att 

Finspångs utvecklig i första hand ska bygga på befintliga strukturer. Nya markområden 

behöver tas i anspråk för ortsutveckling med bostäder, kommersiell- samt offentlig service. Det 

gör att jordbruksmark kan komma att tas i anspråk för att ortens utveckling kan bygga vidare på 

befintlig infrastruktur i form av exempelvis vatten och avlopp, gator, gång- och cykelvägar 

samt närhet till service i form av exempelvis barnomsorg och kollektivtrafik. 

Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. 

Finns det annan mark som kan tas i anspråk i stället? 

Platsen bedöms lämpligt utifrån samhällsbyggnadssynpunkt eftersom den bygger på befintliga 

strukturer och är en god hushållning med mark- och vattenområden.  

Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i aktualitetsprövningen för ÖP2011. 

Området har arbetats fram utifrån efterfrågan på bostäder i stråket med närhet till riksväg 51. 

Geotekniska förhållanden 

Under planprocessens gång har genomförts ett antal utredningar för att säkerställa de 

geotekniska förhållandena. Utredningarna visar på att området är lämpligt att bebygga under 

förutsättning att bebyggelsen grundläggs på rätt sätt samt att byggnationer i området inte får 

medföra en sänkning av grundvattennivån.  

Innan byggnation ska detaljerade geotekniska utredningar genomföras. 

Nedan redovisas sammanfattningar av de geotekniska utredningarna. 

Översiktlig geoteknisk undersökning 1989/ 2016 

I samband med planläggningen av Östra Hårstorp i slutet av 1980-talet gjorde Hylanders Geo-

byrå AB en översiktlig geoteknisk undersökning som även täcker den del som utreds i denna 

detaljplan (1989-03-31) WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Finspångs kommun 

utvärderat rapporten. Markförhållandena i området varierar där de högre delarna består av 

fastmark (friktionsjord) och berg i dagen medan den lägre terrängen består av lösare jord ovan 

friktionsjord. 

Översiktlig geoteknisk utredning 2017 

Under våren 2017 fick Ramböll i uppdrag att genomföra en översiktlig geoteknisk utredning av 

området. Detta med syftet att översiktligt beskriva de geotekniska förhållandena inom området, 

redovisa dimensionerande värden för jorden samt att ge rekommendationer för 

grundläggningssätt beroende på de varierande geotekniska förhållandena.  
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Jordartförhållanden varierar inom området, från lös lera till fast friktionsjord. Området har 

delats upp i tre marktyper baserat på jordens lermäktighet och jordartsförekomst. 

Rekommenderad grundläggning redovisas på bilden nedan: 

 

Figur 12. Grundläggning utifrån marktyp. 

 

Stabilitetsvärdering 2019 

En stabilitetsvärdering gjordes av ÅF 2019-06-28 för att sammanfatta resultaten i de tidigare 

geotekniska undersökningarna och förtydliga kvarstående oklarheter.  

 
Figur 13. Situationsplan. På området ska olika typer av byggnader anläggas. Det blå markerade området visar var 5-

våningshus ska byggas. Det rödmarkerade området visar var 1- eller 2-våningshus ska byggas. Det gulmarkerade området 

visar var radhus ska byggas. 

Markstabilitet 

I området där en- eller tvåvåningsbyggnader planeras består av två meter mäktig lera. 

Markstabiliteten är tillräcklig. 

Området där fyravåningshus planeras, består av lera. Den översta delen består av torrskorpelera 

som är cirka 1 meter tjock. Lerjorden överlagrar en fast lagrad morän. Marken är stabil. 

Det område där radhus planeras, består av lös lerjord med tjocklek mellan ca 5-7 meter. 

Området i sig, är stabilt om det byggs en eller två våningar på grund av att topografin är flack. I 

110



D P X X X  

16 

händelse att omfattande utfyllnader kommer att göras, måste kompletterande 

stabilitetsberäkningar utföras.   

Område för öppet dagvattendike. Marken söder om det planerade höghus-området och vid 

radhusområdet i öster består av siltig lera. För att undvika skred ska planerad slänt vara 1:2 

eller flackare. För att ytterligare säkra stabiliteten ska mindre buskar anläggas på slänterna och 

släntkrönen. 

Marksättningar  

Det område där höghus samt ett- eller två-våningshus planeras, är förväntade sättningar små.  

Det område där radhus planeras kan förhållandevis stora sättningar förväntas. Med 

utgångspunkt från Översiktlig geoteknisk undersökning från 1989, har en handberäkning utförts 

på förväntade sättningar. Beräkningarna visar att sättningarna kan bli cirka 30 cm om 1 meter 

fyllning anläggs. I Översiktlig geoteknisk undersökning från 2017 rekommenderas 

pålgrundläggning. 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Arkeologiska utredningar har gjorts för att undersöka tre objekt i planområdets sydöstra del. 

Utredningen föreslår att ett utav objekten, lämnas orörd i planförslaget. Den föreslagna ytan 

planläggs som Natur med bestämmelsen fornlämning.  

 
Figur 14. Arkeologisk utredning etapp 2 

Störningar och riskfrågor 

Planområdet ligger i direkt anslutning till ett område detaljplanerat för verksamheter med ett 

maximalt skyddsavstånd på 50 meter. Gränserna i denna detaljplan är anpassade till detta 

skyddsavstånd.  

Buller 

WSP akustik har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en bullerutredning 2018 för 

planområdet. Utredningen omfattar både trafik- och industribuller. Eftersom bullret från trafik 
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och industri har så olika karaktär måste bullerpåverkan på planområdets redovisas på separata 

kartor. 

Trafikbuller 

För bedömning av trafikbuller i anslutning till ny bostadsbebyggelse har 

Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) använts. 

I situationerna för 2015 och 2035 beräknas riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå från trafik 

vid fasad klaras. Även riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå från trafik 

för uteplats förväntas klaras för både 2015 och 2035.  

Nedan redovisas ekvivalent respektive maximal ljudnivå för 2015 och 2035. 

 
Figur 15. 2015. Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik. 

 
Figur 16. 2015. Ljudutbredningskarta avser maximal A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik. 
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Figur 17. 2035. Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik. 

 
Figur 18. 2035. Ljudutbredningskarta avser maximal A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från vägtrafik.  

Kommunen bedömer att det inte behöver fastställas bullerskyddsåtgärder för trafikbuller i 

detaljplanen. 

Industribuller 

För bedömning av industribuller har Boverkets rapport 2015:21 Industri- och annat 

verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning 

använts. 

I beräkning av ljudnivå från industri har schablonen 55 LWA/m
2
 använts eftersom det vid 

utredningstillfället inte var klarlagt vilka verksamheter kommer byggas på de då tomma 

tomterna längs Norralundsvägen. Hänsyn behöver tas till beräknad ljudnivå från 

verksamhetsområdet vid placering och utformning av bostäder inom planområdet för att klara 
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Boverkets riktvärden. Detta då framförallt högre våningar drabbas av ljudnivåer över 45 dBA. 

Dessa behöver då kompletteras med en tyst sida, med ljudnivå under 40 dB. 

 
Figur 19. Industri. Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå 1,5 m över mark från industri 

I planförslaget har tillåten högsta nockhöjd i meter anpassats till bullerpåverkan från 

verksamhetsområdet. 

I detaljplanen för verksamhetsområdet söder om planområdet tillåts småindustri, handel och 

kontor som har ett maximalt störningsavstånd på 50 meter. Skyddsavstånd säkerställs i 

planförslaget som allmän platsmark SKYDD. Det bör även planteras träd eller liknande för att 

få en vegetationsvägg mellan verksamhetsområdet och det nya bostadsområdet. 

Ljusstörningar 

För att minska de eventuella ljusstörningar som kan uppkomma från verksamhetsområdet på 

Norralundsvägen avser kommunen anlägga en vegetationsridå mellan områdena. 

Förorenad mark 

Marken inom planområdet har varit brukad jordbruksmark fram till 2019 och det är orimligt att 

anta att det finns förorenade fyllnadsmassor eller andra föroreningar inom aktuellt område.  

Radon 

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert. 

Ras- och skred 

Se rubriken Geotekniska förhållanden. 

Skyfall 

En skyfallskartering har genomförts av WSP 2019-11-27. Planområdet är en dalgång och 

riskerar att få höga vattenflöden vid kraftiga skyfall. Planförslaget har anpassats efter detta. Två 
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öppna dagvattendammar finns inom planområdet. Båda är utformade för att klara ett 100-

årsregn och kan översvämmas utan att skada människor eller egendom.  

Genom området ska vattnet avledas ytligt med ett dike och två dammar. Diket ska vara ett två-

stegsdike där mittenfåran ska vara 1 m bred och 0,5 m hög samt att terrassen ska vara 1 m bred 

på respektive sida innan slänten går upp och möter släntkrön i marknivå.  

 
Figur 20. Förslag på sektion tvåstegsdike 

För dammarnas volym har de som beräknats i dagvattenutredningen som gjordes av WSP 

2018-12-21 använts. På fyra ställen passerar diket vägar (enligt den detaljplanen som legat som 

underlag) där det kommer att vara trummor/kulvertar. I modellen har det testats med två olika 

dimensioner 500 och 1000.  

 
Figur 21. Vattendjup D1000 på kulvert 
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Figur 22. Rinnvägar D1000 på kulvert 

Utsikt 

Längs med Norralundsvägen finns en lagakraftvunnen detaljplanplan som tillåter byggnation i 

upp till 12 meter byggnadshöjd. Området ligger på en högre nivå än planområdet och kommer 

inom de närmaste åren att byggas ut med fler verksamheter. Detta innebär att delar av utsikten 

redan inskränkts. 

Utsikt över landskap eller grönytor är ett mervärde i en bostad vilket innebär en kvalitativ 

förlust om den försvinner. Förlust av utsikt för enskilda boende bedöms som helhet inte orsaka 

betydande olägenhet så skymd utsikt ofta är oundvikligt vid en utbyggnad och förtätning av 

stadsmiljöer. 

Kommunen bedömer att viss förlust av utsikt inte bedöms orsaka en betydande olägenhet. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Beslut kommer att tas i 

kommunfullmäktige om att utvidga verksamhetsområdet. Inga ledningar för vatten och avlopp 

finns således i området. Utrymme för utbyggnad av ledningsnätet säkerställs i planen inom 

allmän platsmark. En förprojektering av vatten- och avloppssystemet samt vägnäten har gjorts 

av WSP 2019-01-25 för att säkerställa genomförbarheten.  

Dagvatten 

En dagvattenutredning har gjort av WSP i två steg, steg 1 2015-05-28 och steg två 2018-12-21 

på uppdrag av Finspångs kommun.  Utredningarna visar att lokalhantering av dagvatten genom 

infiltration inte är möjlig då marken till stora delar består av lera och berg. Dagvatten bör 

avledas ytligt så långt som möjligt. Gator förses med diken för att få fördröjning och rening av 

upp kommet dagvatten nära källan. Bebyggelse och gator ska planeras på så sätt att den ytliga 

avrinningen ska följa de naturliga vattenvägarna. Öppna dagvattenmagasin så som dammar 

anläggs i lokala lågpunkter. Dagvatten avleds senare till befintligt utlopp öster om planområdet. 

Skissen visar ungefärliga föreslagna placeringar av framtida dammar i områdets västra 

116



D P X X X  

22 

respektive östra del. Dagvatten från västra området samlas i ny damm och leds vidare till 

områdets östra del via en ledning med utlopp i befintligt dike alternativt eller strax öster om 

befintligt dike. Dagvatten avleds sedan ytligt till andra dammen i östra området. I mitten av 

områdets östra del finns en mindre höjdrygg som delar områdets lokala lågpunkt. Denna är en 

mindre höjdrygg som kan byggas bort vid höjdsättning av området. Dagvatten från befintliga 

fastigheter norr om utredningsområdet avleds via ett dikessystem till en befintlig 

fördröjningsdamm i planens nordvästra del. Detaljplanen bör ta hänsyn till detta system och 

dagvatten från befintlig damm bör avledas tillsammans med dagvatten från området vidare från 

utredningsområdet och vidare bort via utloppet öster om detaljplanen. Genom området och norr 

om fastigheten Hårdtorp 1:80 går en befintlig dagvattenledning. Om möjligt bör även det 

dagvattnet lyftas upp och hanteras ytligt. 

 

Figur 23. Dagvattendammarnas placering och det öppna diket, samt flödesriktningar.  

Värme 

Fjärrvärmenätet finns utbyggt i området Östra Hårstorp norr om planområdet. För att Finspångs 

tekniska verk ska kunna ansluta området till fjärrvärmenätet är en hög anslutningsgrad en 

förutsättning. 

El 

I anslutning till befintlig bebyggelse i norr finns en elnätsstation. Elnätet kommer att behöva 

byggas ut i samband med exploateringen. 

Avfall 

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för avfallshanteringen 

inom planområdet. 

Elektronisk kommunikation 

Längs med befintlig gång- och cykelväg i norra delen av planområdet finns fiberledningar 

dragna vilket gör det möjligt att på ett förhållandevis enkelt sätt koppla på ny bebyggelse. 
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Genomförandebeskrivning 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska 

åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt 

samordnat plangenomförande. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan fungerar som 

vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 

Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, vatten- och 

avloppsanläggningar, vägar med mera regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.  

Kommunen använder sig av fördröjd genomförandetid för den del av detaljplanen som berör 

DP254. Genomförandetiden för denna del av planen är 5 år och startar 2021-10-29. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. 

Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt 

på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas 

utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Huvudmannaskap för allmän plats 

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats (gator, gång-/cykelvägar och naturmark). 

Kommunen ansvarar därmed för att gator och gång-/cykelvägar anläggs, byggs om och på 

annat sätt iordningställs på det sätt som framgår av detaljplanen. Kommunen ansvarar också för 

drift och underhåll. 

Huvudmannaskap vatten och avlopp 

Finpångs Tekniska Verk AB är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten och ansvarar 

därmed för att anläggningar för vatten, avlopp och dagvatten byggs ut inom planområdet samt 

ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 

Planområdet ingår i dagsläget inte i verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten. 

Verksamhetsområdet kommer att utökas när detaljplanen vinner laga kraft och VA-

anläggningen är utbyggd. 

El, tele, elektrisk kommunikation och värme 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet. TeliaSonera Access AB är huvudman för 

telenätet. 

Finet AB är huvudman för fibernätet. 

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för 

anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess utbyggnad, drift och 

underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet. 
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Kvartersmark 

Varje exploatör och/eller fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin 

kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och bebyggs enligt detaljplanen. 

Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark 

som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning. 

Fastighetsägaren/exploatören ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vatten och 

avlopp, el, tele etcetera när anslutning är aktuell. 

Mark- och avtalsfrågor 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av 

samhällsplaneringsenheten. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet. 

Bygglov/anmälan/övriga tillstånd 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Finspångs kommun, Bygg- och 

miljöenheten. 

Till Bygg- och miljöenheten lämnas även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. 

Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten. 

Genomförande och samordning vid utbyggnad av allmän plats 

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs kommun, som även 

ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och allmänna ledningar. 

Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska kontrollen av VA- ledningar och 

dagvattenledningar inom allmän platsmark. 

Projektering och utbyggnad/ombyggnad av gator och övriga anläggningar på allmän platsmark 

ska samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. 

Samordning vid projektering och utbyggnad ska även ske med övriga ledningshavare (el, tele, 

fiber etcetera). 

Genomförande inom kvartersmark 

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om startbesked tagits. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet är upprättad. 

Preliminär tidplan 

Planering:  

Samråd om detaljplan  Oktober/november 2017 

Granskning av detaljplan Mars/April 2020 

Antagande av detaljplan * Q2 2020 

Genomförande kvartersmark och allmän 
plats: 

Byggnation påbörjas när detaljplanen vunnit laga 
kraft. 
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*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte 

överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till två år framåt i tiden, vilket 

medför motsvarande förskjutning av genomförandet. 

Tekniska frågor 

Elledningar 

Elledningen i den norra delen av planområdet behöver flyttas vid en exploatering av området. 

Den ska placeras inom allmän platsmark NATUR.  

Dagvatten 

När området exploateras måste det anläggas ett avskärande dike mellan Fjärilsvägen och de nya 

bostäderna i den norra delen av planområdet för att ta hand om det vattnet vid ett skyfall. 

 
Figur 24. Placering av avskärande dike. 

Kompensationsåtgärder natur 

Kompensationsåtgärder i enlighet ned naturinventeringen ska göras för att miljökompensera för 

de naturområden som tas i anspråk för bebyggelse.  

I område 8 består naturvärdet främst i den stora ande-

len stående och liggande döda veden för vedlevande 

insekter och fåglar för födosök och bohål. Planförsla-

get påverkar en del av område 8. Innan området ex-

ploateras ska det göras en inventering av främst in-

sektsfauna och lavar.  

 

 

 

 

 

Ljusstörningar 

För att minska de eventuella ljusstörningar som kan uppkomma från verksamhetsområdet på 

Norralundsvägen avser kommunen anlägga en vegetationsridå mellan områdena. 
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Tillfart, post- och avfallshantering för befintliga bostadsfastigheter 

Tillfart till de befintliga bostadsfastigheterna öster om planområdet ska ske genom 

Dalsbergsområdet. Anslutning ska ske vid vändplanen i öster. 

I anslutning till vändplatsen behöver även anordnas utrymme för postlådor och soptunnor för 

dessa fastigheter. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Planområdet berör följande fastigheter. 

Fastighet: Ägare: 

Hårstorp 1:1 Finspångs kommun 

Kvartersmark 

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Åtgärder 

som enbart berör en enskild fastighet, till exempel avstyckning, kan endast sökas av den 

fastighetsägaren. 

Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, till exempel fastighetsreglering, kan sökas av 

någon av de berörda fastighetsägarna med en överenskommelse mellan parterna som grund för 

ansökan. 

All kvartersmark inom planområdet tillhör i dagsläget den kommunägda fastigheten Hårstorp 

1:1. 

Kvartersmark för bostäder 

Kommunen kommer att sälja kvartersmark för bostadsbebyggelse. Det kan ske både direkt till 

privatpersoner genom den kommunala tomtkön och till byggherrar genom markanvisning. 

I samband med försäljning ska nya fastigheter bildas. Antalet fastigheter inom kvarteren kan 

komma att variera beroende på upplåtelseform (äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt). 

Kvartersmark för koloniområde 

Kommunen kommer iordningställa kvartersmark för koloniområde och därefter upplåta marken 

till Grostorps kolonilottsförening. 

Utformningen av koloniområdet kommer att arbetas av kommunen fram parallellt med 

projektering av allmän plats. 

Allmän platsmark 

Allmän platsmark kommer att fortsätta tillhöra den kommunägda fastigheten Hårstorp 1:1. 

Fastigheten Hårstorp 1:1 är idag cirka 173 hektar och innehåller till största delen allmän 

platsmark inom östra delen av Finspångs tätort. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut 

Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet. 

Det finns ett befintligt servitut inom planområdet. Det avser ett servitut för brunn och 

vattenledning till förmån för fastigheten Hårstorp 2:88 (akt-nr 05-FIN-3086.1). Servitutet är 

beläget inom kvartersmark för bostäder i östra delen av planområdet. 
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Kommunen kommer i samband med genomförandet av detaljplanen att säkerställa att 

fastigheten fortsättningsvis kommer att få tillgång till vatten, antingen genom att servitutet 

finns kvar, eller omlokaliseras, eller genom en annan VA-lösning. 

Nya gemensamhetsanläggningar och/eller servitut kan komma att bildas om det uppkommer 

behov av samverkan mellan olika fastigheter, till exempel gällande parkeringslösningar inom 

kvartersmark. 

Ledningsrätt 

I planområdets södra del finns en ledningsrätt, aktnummer 05-FIN-3463. Ledningsrätten ligger 

till förmån för Finspångs Elverk (bör ligga hos Vattenfall idag). Ledningsrätten ligger inom 

allmän plats och bedöms inte påverkas av planläggningen.  

 
Figur 25 Ledningsdragningens sträckning. 

Avtal 

Följande avtal kan behöva tecknas/ändras för att genomföra detaljplanen:  

Arrendeavtal  

Jordbruksarrende 

Åkermarken inom planområdet är utarrenderad. Befintliga arrendeavtal är uppsagda. Nya 

arrendeavtal som reglerar brukande fram till dess att byggnation påbörjas kan komma att 

tecknas. 

Lägenhetsarrende 

Inriktningen är att ett nytt arrendeavtal ska tecknas mellan kommunen och Grostorps 

kolonilottsförening avseende upplåtelse av mark för kolonilottsverksamhet. 

Markanvisningsavtal 

I det fall kommunen väljer att låta byggherrar/exploatörer bygga flera hus inom ett eller flera 

kvarter ska markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och byggherre/exploatör. 

Markanvisningsavtal kan komma att tecknas innan detaljplanen antas. 

Markanvisningsavtal som leder till att byggherre/exploatör köper mark fullföljs genom 

marköverlåtelseavtal. 

Markanvisning ska ske enligt kommunens riktlinjer för markanvisningar (antagna av 

kommunfullmäktige 2016-10-05). 
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Köpeavtal 

Köpeavtal tecknas mellan kommunen och privatpersoner för fastigheter (småhustomter) som 

säljs via den kommunala tomtkön. 

Köpeavtal för småhustomter tecknas först när detaljplanen vunnit laga kraft, avstyckning av 

fastigheter är klar, och gator är utbyggda. 

Markavvattningsföretag 

Det markavvattningsföretag (aktnummer E 2*0797)som tidigare fanns inom planområdet har 

upphävts av mark- och miljödomstolen (M 1318-19, 2019-12-20). 

Figur 26 Karta över Ölstad dikningsföretag. Kartan hämtad från Länsstyrelsens  

WebbGIS http://ext- webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/ 2017-09-26 

Ekonomiska frågor 

Intäkter och kostnader (kvartersmark och allmän plats) 

All kvartersmark inom planområdet ägs i dagsläget av kommunen. Kommunens intäkt består 

av försäljning av kvartersmark inom planområdet. 

Försäljning av kvartersmark kan komma att ske både till privatpersoner (småhustomter till 

tomtkön) och till byggherrar/exploatörer. 

Respektive fastighetsägare svarar (utför och bekostar) för utbyggnadskostnader inom sin 

kvartersmark. 

Kommunen svarar för (utför och bekostar) utbyggnad av allmän plats. 

Kommunen har inför detaljplanens granskningsskede tagit fram en exploateringskalkyl. Den 

visar att intäkterna av markförsäljning över tid beräknas täcka kostnaderna för utbyggnad av 

allmän plats och andra genomförandekostnader. 

Storleken på de uppskattade intäkterna är osäkra och det kan ta lång tid innan ett noll-resultat 

kan nås. Intäkterna beror på flera faktorer, så som intresset från marknaden att bygga olika 

bostadstyper som är ”nya” för Finspång, och den allmänna prisutvecklingen på 

fastighetsmarknaden. 

Driftskostnader 

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, parker med mera) inom 

detaljplanen bekostas med skattemedel. 
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Vatten/avlopp, el/energi, tele med mera 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ändamål av ledningsägare 

och operatörer. 

Fastighetsbildning, ersättning 

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter. 

I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten besluta om ersättning. 

Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt överenskommelse 

eller enligt förrättningsbeslut. 

Bygglov, anmälan och planavgift 

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

Planavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Deltagande i planarbetet 

Tjänstemän 

Marika Sjödin Naturvårdssamordnare, Samhällsplaneringsenheten 

Konsulter 

Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter 

 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 

Magnus Pirholt Marika Östemar 

Enhetschef Planarkitekt 
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Vad är en detaljplan
2

 

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat 

bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska 

förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och 

vattenområden och gränserna för dessa. 

Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt andra 

kapitlet plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen 

miljöbalken. Observera att de krav som inte har prövats i detaljplanen och som gäller allmänna 

intressen tas upp i bygglovsprövningen. 

Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven 

genomförandetid, om är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter 

planen att gälla på samma sätt som innan med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras 

eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter. 

Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället 

utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov. 

Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser. Utgångspunkten är att 

kommunen ska vara huvudman för allmän plats, men även enskilda fastighetsägare, eller 

samfällighetsföreningar kan vara huvudman om det finns särskilda skäl till det. Om kommunen 

är huvudman medför planen en rätt – och även en skyldighet – att lösa in mark som är avsedd 

för allmänna platser. Kommunalt huvudmannaskap medför en skyldighet att ställa i ordning 

och underhålla dessa allmänna platser i den takt planen tas i anspråk. 

                                                 

2
 Texten hämtad från Boverkets PBL-kunskapsbank 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/vad-ar- detaljplan1/ 
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BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) 

Detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten 

Hårstorp 1:1, 

Finspångs kommun 

Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning 

behöver göras för detaljplanen. En miljöbedömning, med 

miljökonsekvensbeskrivning, ska göras om detaljplanen kan medföra 

betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste 

frågeställningarna i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundar sig på kriterierna i bilagorna till MKB-

förordningen. 

Bakgrund 

Den 2 februari 2015 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag att upprätta 

en detaljplan för ett nytt bostadsområde mellan Östra Hårstorp och 

verksamhetsområdet vid Norralundsvägen. Området har pekats ut som ett 

utvecklingsområde för bostäder i aktualitetsprövningen av gällande 

översiktsplan, ÖP2011. Området har arbetats fram utifrån efterfrågan på 

småhustomter i stråket med närhet till riksväg 51. 

Platsen 

Området består till största del av oexploaterad åkermark inklusive två 

åkerholmar och ett dike. En mindre del av ett skogsparti kommer också att 

tas i anspråk. Inom området finns i dagsläget inga vägar avsedda för 

motortrafik. Dock är det möjligt att röra sig genom området till fots eller 

med cykel via mindre grusvägar och stigar. 

Området gränsar till verksamhetsområdet vid Norralundsvägen som är 

planlagt för verksamheter som har ett maximalt störningsavstånd på 50 

meter.  

Planen  

Genom planläggningen prövas lämpligheten i att etablera ett nytt 

bostadsområde samt ett koloniområde med odlingslotter. Planen gör det 
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också möjligt att skapa en mer ändamålsenlig trafiklösning för de boende i 

Johanneslund. 

Påverkan 

Jordbrukmark 

Genomförandet av planen innebär att oexploaterad jordbruksmark kommer 

att bebyggas. Kommunen bedömer att jordbruksmarken är mindre 

brukningsvärd, bland annat med avseende på att den ligger insprängd mellan 

ett bostadsområde och ett verksamhetsområde samt att den nya bebyggelsen 

enkelt kan anslutas till befintlig infrastruktur. 

Dagvatten 

Byggnader och nya vägar kommer att leda till att delar av området hårdgörs. 

Dagvatten inom planområdet kommer att omhändertas lokalt och renas i 

diken och fördröjningsdammar. Föreslagna åtgärder för dagvattnet bedöms 

inte förhindra att god status kan uppnås för vattenförekomsten.  

Natur 

En mindre del av ett skogsparti kommer också att tas ner i samband med 

planens genomförande. Kompensationsåtgärder ska vidtas. 

Störningar 

För att säkerställa att bostäderna inom planområdet inte störs av 

verksamheterna söder om området så ska skyddsavstånd (50 m) säkerställas 

i planförslaget som allmän platsmark SKYDD. Det bör även planteras träd 

eller liknande för att få en vegetationsvägg mellan verksamhetsområdet och 

det nya bostadsområdet.  

Finspångs kommun har låtit göra en kompletterande bullerutredning som 

innefattar buller från både vägtrafik och industri. I beräkning av ljudnivå 

från industri har schablonen 55 LWA/m2 använts eftersom det vid 

utredningstillfället inte var klarlagt vilka verksamheter kommer byggas på 

de då tomma tomterna längs Norralundsvägen. Hänsyn behöver tas till 

beräknad ljudnivå från verksamhetsområdet vid placering och utformning 

av bostäder inom planområdet för att klara Boverkets riktvärden. Detta då 

framförallt högre våningar drabbas av ljudnivåer över 45 dBA. Dessa 

behöver då kompletteras med en tyst sida, med ljudnivå under 40 dB. I 

planförslaget har tillåten högsta nockhöjd i meter anpassats till 

bullerpåverkan från verksamhetsområdet. 

Översvämning 

Planförslaget utformas utifrån de risker för översvämning som kan komma 

att förekomma i områdets lågpunkter. 

Trafik 

Ny tillfart till området blir via Norralundsvägen/ Gronvägen. För att kunna 

uppnå en tillfredsställande trafiksäkerhet i korsningen kommer den att 

byggas om under 2020. 

Geoteknik 

Bedömningen är att området är lämpligt att bebygga under förutsättning att 
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bebyggelsen grundläggs på rätt sätt samt att byggnationer i området inte får 

medföra en sänkning av grundvattennivån. 

Samlad bedömning 

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 

krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen 

och i denna behovsbedömning. 

Samhällsplaneringsenheten 

Magnus Pirholt   Marika Östemar 

Enhetschef    Planarkitekt  
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Sammanfattning – planens miljöpåverkan 

 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

Förordnanden och  

skyddsvärden 

      

1. Riksintressen    X  Berörs av riksintresse för 

totalförsvaret: 

Stoppområde höga objekt 

flygfält (Malmslätt flygfält)  

Influensområde luftrum 

(Malmslätt flygfält) 

2. Andra skyddsvärden     X  

Övergripande mål och 

normer 

      

3. Miljökvalitetsmål    X   

4. Miljökvalitetsnormer    X   

Effekter på miljö, hälsa 

och säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden och 

nyckelbiotoper 

  X   I området finns biotopskyddade 

åkerholmar. Dessa kommer att 

inte att bebyggas. Området 

säkerställs med NATUR.  

6. Växtliv   X   Åkermarken bedöms inte ha 

något växt- och djurliv som 

påverkas.  

7. Djurliv   X   Däremot blir det viss påverkan 

på de områden som idag är 

skog. Vid exploatering av 

skogsområden ska 

kompensationsåtgärder vidtas. 

Kommunens bedömning är att 

djurlivet inom planområdet är 

begränsat. 

8. Kulturmiljö    X  Inga värden som kan påverkas 

9. Landskapsbild/ stadsbild  X    Idag öppen brukad åkermark. 

Med nya vägar och bebyggelse 

kommer landskapsbilden 

förändras. 

10. Rekreation och rörligt 

friluftsliv 

  X   Viss påverkan, men det 

kommer även fortsatt att vara 

möjligt att röra sig genom 

området. Möjligheten att röra 

sig i området kommer bli bättre 

även om landskapet ser 
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

annorlunda ut. 

11. Transporter och 

kommunikationer 

 X    Ny tillfart till området blir via 

Norralundsvägen/ Gronvägen. 

För att kunna uppnå en 

tillfredsställande trafiksäkerhet 

i korsningen kommer den att 

byggas om under 2020. 

12. Mark- och 

vattenanvändning 

 X    Åkermark exploateras 

13. Energi       

14. Naturresurser    X   

15. Mark      Ytterligare geotekniska 

utredningar har genomförts 

innan granskningsskedet. Be-

dömningen är att området är 

lämpligt att bebygga under 

förutsättning att bebyggelsen 

grundläggs på rätt sätt samt att 

byggnationer i området inte får 

medföra en sänkning av 

grundvattennivån. 

16. Vatten   X   Sjön Gron ingår i vattendraget 

Lotorpsån (Lotorp – Glan) som 

finns utpekat i VISS 

(Vatteninformationssystem i 

Sverige). MKN för vatten för 

Lotorpsån i närheten av 

planområdet har enligt senaste 

klassningen "måttlig ekologisk 

status" enligt VISS. Dagvatten 

inom planområdet kommer att 

omhändertas lokalt och renas i 

diken och fördröjningsdammar. 

Föreslagna åtgärder för 

dagvattnet bedöms inte 

förhindra att god status kan 

uppnås för vattenförekomsten. 

17. Luft    X   

18. Störningar   X   Störningar från verksam-

hetsområdet vid Norralunds-

vägen har utretts vidare innan 

granskningsskedet. Buller-

utredningen visar på att plan-

området påverkas av indu-

stribuller. Detta medför att 

byggnadshöjderna begränsas 

till en- och tvåvåningshus i 

större delen av området. 

Avseende ljusstörningar från 

området avser kommunen att 

anlägga en vegetationsridå 

mellan bostadsområdet och 
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

verksamhetsområdet. 

Inom planområdet tillåts ingen 

störande verksamhet. 

19. Risker för hälsa och 

säkerhet 

 X    Bebyggelsen höjd anpassas så 

att den inte påverkas negativt 

av industribuller. 

Avseende ljusstörningar från 

verksamhetsområdet avser 

kommunen att anlägga en 

vegetationsridå mellan 

områdena. 

Inom planområdet finns inga 

indikationer på att det skulle 

förekomma förorenade 

utfyllnadsmassor eller andra 

markföroreningar. 

Ytterligare geotekniska 

utredningar har genomförts 

innan granskningsskedet. Be-

dömningen är att området är 

lämpligt att bebygga under 

förutsättning att bebyggelsen 

grundläggs på rätt sätt samt att 

byggnationer i området inte får 

medföra en sänkning av 

grundvattennivån. 

Planförslaget utformas utifrån 

de risker för översvämning som 

kan komma att förekomma i 

områdets lågpunkter. 
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Behovsbedömning – Checklista 

 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

Förordnanden och  

skyddsvärden 

      

1. Riksintressen       

Påverkan på något riksintresse 

- järnvägar 

    X  

- sjöfart, farled     X  

- transportnät, vägar     X  

- TEN-vägar     X  

- rörligt friluftsliv  

(MB 4 kap 2 §) 

    X  

- kulturmiljö     X  

- Natura 2000     X  

- naturvård     X  

- vindbruk     X  

- yrkesfiske     X  

- totalförsvaret    X  Stoppområde höga objekt 

flygfält (Malmslätt flygfält)  

Influensområde luftrum 

(Malmslätt flygfält) 

2. Andra skyddsvärden       

Påverkas område eller natur 

som har särskild skyddsstatus 

enligt miljöbalken 3, 4 och 7 

kap: 

- Nationalpark, 

- Naturreservat, 

- Kulturreservat, 

- Naturminnen, 

- Djur- växtskyddsområden, 

- Strandskyddsområden, 

- Miljöskyddsområden, 

- Vattenskyddsområden, 

- eller andra enligt lagen 

särskilt skyddade områden. 

    X  

Påverkas områden med 

biotopskydd ( t ex stenmurar, 

  X   Centralt i området finns en 

åkerholme. Denna kommer 
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

alléer och odlingsrösen) enligt planförslaget att 

säkerställs som allmän 

platsmark NATUR.  

Höjdbegränsningar runt 

flygplatsen 

   X   

Övergripande mål och 

normer 

      

3. Miljökvalitetsmål       

Berörs något av de 16 

nationella miljömål som ska 

ligga till grund för all planering 

 X    Ett rikt odlingslandskap. 
Kommunen bedömer att jord-

bruksmarken är mindre bruk-

ningsvärd, bland annat med 

avseende på att den ligger 

insprängd mellan ett bostads-

område och ett verksamhet-

sområde samt att den nya 

bebyggelsen enkelt kan 

anslutas till befintlig infra-

struktur.  

God bebyggd miljö. 

Hushållning med mark då 

området ligger i direkt 

anslutning till befintlig 

infrastruktur som exempelvis 

vägar och vatten och avlopp. 

Berörs något av de regionala 

miljömålen? 

  X    

4. Miljökvalitetsnormer       

Överskrids några 

miljökvalitetsnormer? 

- utomhusluft 

   X   

- vattenförekomst   X   Sjön Gron ingår i vattendraget 

Lotorpsån (Lotorp – Glan) som 

finns utpekat i VISS 

(Vatteninformationssystem i 

Sverige). MKN för vatten för 

Lotorpsån i närheten av 

planområdet har enligt senaste 

klassningen "måttlig ekologisk 

status" enligt VISS. Dagvatten 

inom planområdet kommer att 

omhändertas lokalt och renas i 

diken och fördröjningsdammar. 

Föreslagna åtgärder för dag-

vattnet bedöms inte förhindra 

att god status kan uppnås för 

vattenförekomsten. 

- fisk- och musselvatten     X  
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

- omgivningsbuller     X Inga vägar i närheten av 

planområdet omfattas av 

miljökvalitetsnormen för 

omgivningsbuller. 

Trafikbullerutredningen visar 

att nivåerna ligger under 

gällande riktvärden för 

bostäder. 

Effekter på miljö, hälsa 

och säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden 

och nyckelbiotoper 

      

Påverkan på område som pekas 

ut i: 

- kommunens 

naturvårdsprogram 

 X    Planförslaget påverkar två av 

de områden (klass 4) som är 

utpekade i kommunens 

naturvårdsprogram. Områdena 

säkerställs till största delen som 

allmän platsmark NATUR i 

planförslaget.  

Kompensationsåtgärder ska 

vidtas för den förändring av 

områdena som sker vid 

exploateringen.  

- skogsstyrelsens nyckelbiotop- 

eller sumpskogsinventering 

    X Inga nyckelbiotoper har 

observerats 

- ängs- och 

betesmarksinventeringen 

    X  

- ÖP    X  Överensstämmer med 

aktualiseringen av ÖP 

6. Växtliv       

Påverkan på rödlistade, 

fridlysta eller sällsynta arter 

   X  Naturvärdesinventeringen ger 

inga indikationer på att 

rödlistade, fridlysta eller 

sällsynta arter skulle finnas i 

området 

7. Djurliv       

Påverkan på 

- rödlistade arter, fridlysta eller 

sällsynta arter 

   X  Naturvärdesinventeringen ger 

inga indikationer på att 

rödlistade, fridlysta eller 

sällsynta arter skulle finnas i 

området 

- flyttfågelsträck eller vandring 

för djuren 

    X Inga kända flyttfågelsträck eller 

vandring för djuren  
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

8. Kulturmiljö       

Påverkan på  

- fornlämning 

   X  Den arkeologiska utredningen 

(etapp 2) pekar ut ett 

fornlämningsområde i den 

norra delen av planområdet. 

Områden säkerställs som 

allmän platsmark NATUR 

Fornlämning i planförslaget. 

- på industriarv    X   

- äldre vägar    X   

- plats av kulturhistoriska 

intresse 

   X   

- byggnadsminne    X   

- kulturhistoriskt eller 

konstnärligt värdefulla 

byggnader, föremål mm 

   X   

- skyddsvärt kulturlandskap  X    Åkermark tas i anspråk 

9. Landskapsbild/ stadsbild       

Påverkan på 

- betydelsefulla utsikter eller 

siktlinjer 

 X    Längs med Norralundsvägen 

finns en lagakraftvunnen 

detaljplanplan som tillåter 

byggnation i upp till 12 meter 

byggnadshöjd. Området ligger 

på en högre nivå än 

planområdet och kommer inom 

de närmaste åren att byggas ut 

med fler verksam-heter. Detta 

innebär att delar av utsikten 

redan inskränkts.  

Utsikt över landskap eller 

grönytor är ett mervärde i en 

bostad vilket innebär en 

kvalitativ förlust om den 

försvinner. Förlust av utsikt för 

enskilda boende bedöms som 

helhet inte orsaka betydande 

olägenhet så skymd utsikt ofta 

är oundvikligt vid en utbyggnad 

och förtätning av stadsmiljöer.  

Kommunen bedömer att viss 

förlust av utsikt inte be-döms 

orsaka en betydande olägenhet. 

- områdets skala   X   Öppenmark blir bebyggd 

10. Rekreation och rörligt       
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

friluftsliv 

Påverkan på 

- det rörliga friluftslivet 

  X   Rekreationsstråket längs Gron 

kommer att dras om.  

- lekmöjligheter   X   Sannolikt kommer det bli mer 

tillgängligt 

- park eller annan 

rekreationsanläggning 

 X    Kommer att bli mer tillgängligt. 

Dagvattenhanteringen utformas 

så att den bjuder in till 

utevistelseytor 

- allmänhetens tillgänglighet till 

naturskön utsiktsplats 

 X    Se ovan 

- område utpekat i ÖP     X  

11. Transporter och 

kommunikationer 

      

Påverkan på  

- transportrörelser (antal) 

 X    Transportrörelserna kommer att 

vara ca 800 per dygn. Nya 

vägar och tillfarter kommer att 

anpassas efter detta behov. 

- transportmönster för 

människor och varor (hur) 

 X    Förbättrad tillfartsväg för 

boende i Johanneslund. 

Gång- och cykelvägsanslutning 

finns till säkra passager över 

Gronvägen vid Mandelbloms-

vägen och vid kollektivtrafik-

punkten vid Bävervägen. 

- parkeringsmöjligheter    X  Parkering sker på egen fastighet 

- trafiksäkerhet    X  Trafikmiljön kommer att 

utformas som villagata, med en 

rekommenderad trafikhastighet 

på 30 km/h. 

12. Mark- och 

vattenanvändning 

      

Förändringar mot 

- gällande ÖP/FÖP 

   X  Överensstämmer med 

aktualitetsprövningen av ÖP 

- gällande DP     X Ej planlagt 

- nuvarande mark- och 

vattenanvändning 

 X    Helt oexploaterad mark 

kommer att bebyggas. Dock ett 

förhållandevis litet område. 

Påverkan på 

- viktig samhällsservice t ex 

skola 

  X   Fler barn kommer sannolikt att 

finnas i området 
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

- andra tänkta projekt     X  

13. Energi       

Möjlighet att använda förnybar 

energikälla 

 X    Eventuellt kommer möjlighet 

att finnas att ansluta 

fastigheterna till fjärrvärme. 

Behov av nya system för 

distribution 

 X    Dragning av 

fjärrvärmeledningar 

14. Naturresurser       

Påverkar användning av ej 

förnybar naturresurs 

 X     

Påverkan på 

- jordbruksareal 

 X    Kommunen bedömer att 

jordbruksmarken är mindre 

brukningsvärd, bland annat 

med avseende på att den ligger 

insprängd mellan ett 

bostadsområde och ett verk-

samhetsområde samt att den 

nya bebyggelsen enkelt kan 

anslutas till befintlig in-

frastruktur. 

- annan produktionsyta (skog)   X   Mindre delar av skogsytorna tas 

i anspråk. Kompensations-

åtgärder ska vidtas vid 

exploatering. 

15. Mark 

 

      

Påverkas jorden av förflyttning, 

sammanpressning eller 

täckning? 

 X    Under planprocessens gång har 

genomförts ett antal 

utredningar för att säkerställa 

de geotekniska förhållandena. 

Utredningarna visar på att 

området är lämpligt att bebygga 

under förutsättning att 

bebyggelsen grundläggs på rätt 

sätt samt att byggnationer i 

området inte får medföra en 

sänkning av grundvattennivån.. 

Påverkas topografi?   X   Små ändringar av markens höjd 

kan förekomma.  

Påverkas unikt geologiskt eller 

fysiskt särdrag? 

   X   

Påverkas området av ökad 

vind- eller vattenerosion? 

   X   
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

Påverkan i form av ändrad 

sedimentering eller erosion som 

förändrar vattendrags fåra eller 

strand och botten i hav, sjö 

mm? 

   X   

Påverkan på människor eller 

egendom i form av geologiska 

risker så som instabila 

markförhållanden, skred mm? 

  X   Under planprocessens gång har 

genomförts ett antal 

utredningar för att säkerställa 

de geotekniska förhållandena. 

Utredningarna visar på att 

området är lämpligt att bebygga 

under förutsättning att 

bebyggelsen grundläggs på rätt 

sätt samt att byggnationer i 

området inte får medföra en 

sänkning av grundvattennivån. 

Påverkas området av hög 

markradonhalt? 

 X    All bebyggelse ska uppföras 

radonsäkert 

Påverkas området av att 

tidigare använts som tipp, 

utfyllnadsplats eller dylikt så 

att miljö- och hälsofarliga 

ämnen kan finnas lagrade i 

marken? 

   X  Området består av 

jordbruksmark och det finns 

inga indikationer på att det 

förekommer förorenade 

utfyllnadsmassor eller andra 

föroreningar inom planområdet. 

Påverkas området av att 

tidigare verksamheter funnits 

på platsen? Kan 

markföroreningar finnas inom 

området eller i närheten? 

  X   Området består av 

jordbruksmark och det finns 

inga indikationer på att det 

förekommer förorenade 

utfyllnadsmassor eller andra 

föroreningar inom planområdet. 

16. Vatten 

 

      

Påverkas ytvattnet eller 

vattendragens rörelser 

(strömmar eller riktning)? 

   X   

Påverkas vattenflöden (riktning 

och mängd) vid högvatten? 

   X   

Påverkas mängden ytvatten i 

någon vattensamling, t ex 

våtmark eller damm? 

  X   Dagvatten inom planområdet 

kommer att omhändertas lokalt 

och renas i diken och 

fördröjningsdammar. 

Påverkas absorptionsförmåga, 

drängeringsmönster eller 

frekvens och mängd av 

ytvattenavrinning? 
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

Behöver åtgärder vidtas för att 

hantera dagvatten? 

 X    Ja. Dagvatten inom plan-

området kommer att 

omhändertas lokalt och renas i 

diken och fördröjningsdammar. 

Påverkas grundvattnets: 

- in- eller utströmningsområde? 

   X   

- flödesriktning eller hastighet?    X   

- mängd genom tillskott av eller 

uttag eller genom förändring av 

akvifer till följd av 

genombrott? 

   X   

- kvalitet?    X   

Påverkas mängd yt- eller 

grundvatten, som annars varit 

tillgänglig för 

vattenförsörjningen, som 

dricksvatten eller annan 

användning? 

    X  

Påverkas människor eller 

egendom för risker i samband 

med vatten som dålig 

vattenkvalitet eller 

översvämning? 

  X   Planförslaget säkerställer att 

byggnation inte riskerar att 

översvämmas vid skyfall. 

Påverkan från enskilda avlopp?     x  

Finns möjlighet att klara lägsta 

höjd på färdigt golv? 

   X  Ja 

Påverkar markavvattning 

omgivande fuktiga områden? 

 X     

17. Luft 

 

      

Påverkas luftkvaliteten?    X  Kommunens bedömning är att 

det inte finns någon risk att 

miljökvalitetsnormer för luft 

överskrids för något ämne. 

Risk för obehaglig lukt    X   

18. Störningar       

Risk för störning från 

- höga ljudnivåer för människa 

eller djur 

   X   
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 Påverkan Berörs 

inte 

Kommentar 
Stor Måttlig Liten Ingen 

- vibrationer    X   

- starkt ljus eller reflektion   X   Planområdet gränsar till 

verksamhetsområdet vid 

Norralundsvägen. För att 

säkerställa att eventuella 

ljusstörningar inte uppkommer 

vid den nya 

bostadsbebyggelsen ska 

kommunen säkerställa att det 

anläggs en vegetationsridå 

mellan områdena. 

- miljöstörande verksamhet    X   

19. Risker för hälsa och 

säkerhet 

 

      

Risk för 

- explosion 

   X   

- utsläpp av hälso-/ miljöfarliga 

ämnen 

   X   

- att sårbara system eller ett 

strategiskt mål för 

terrorangrepp skapas 

   X   

- behov av brandskydd eller 

annan typ av räddningstjänst 

   X   

- behov av polisskydd eller 

annan bevakning 

   X   

- otrygga miljöer skapas    X   

- elektromagnetiska fält (EMF)    X   
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 Dnr KS.2016.0290 
Fastighetsförteckning 
Datum 2020-03-24 

1 (3)

 

 

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 

Detaljplan för 

DETALJPLAN FÖR DALSBERG,  

del av fastigheten Hårstorp 1:1 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Hårstorp 1:1 Finspångs kommun 

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Ledningsrätt starkström 05-FIN-3463.1. Förmån Vattenfall. 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Hårstorp 1:2 Pontus Forsberg (½) 

Susanne Moberg (½) 

Ölstad 118, Johanneslund 

612 92 Finspång 

Hårstorp 1:6 Elsie Gunhild Mariana Freij 

Lilljas Väg 17 

61138 Nyköping 

Hårstorp 1:58 Magnus Wikerfelt (½) 

Pia Wikerfelt (½) 

Fjärilsvägen 8 

61246 Finspång 

Hårstorp 1:59 Anette Asklöf (½) 

Conny Tillberg (½) 

Fjärilsvägen 10 

61246 Finspång 

Hårstorp 1:60 Cecilia Andersson (½) 

Pedro Andersson (½) 

Fjärilsvägen 12 

61246 Finspång 

Hårstorp 1:61 Helen Elizabeth Strand (½) 

Per Mikael Strand (½) 

Fjärilsvägen 14 

61246 Finspång 
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Hårstorp 1:62 Daniela Hell (½) 

Emil Hell (½) 

Fjärilsvägen 16 

61246 Finspång 

Hårstorp 1:63 Peter Larsson (½) 

Anna Larsson Westerberg (½) 

Fjärilsvägen 18 

61246 Finspång 

Hårstorp 1:64 Maria Strömberg (½) 

Mikael Edvard Folke Strömberg (½) 

Fjärilsvägen 20 

61246 Finspång 

Hårstorp 1:65 Gun-Britt Lidberg (½) 

Fredrik Stigh (½) 

Fjärilsvägen 22 

61246 Finspång 

Hårstorp 1:66 Bodil Ewa Arnesson 

Fjärilsvägen 24 

61246 Finspång 

Hårstorp 1:67 Jenny Lindblom (½) 

Fredrik Lindblom (½) 

Fjärilsvägen 26 

61246 Finspång 

Hårstorp 1:80 KL Fastighet Finspång AB 

c/o Estate Concierge AB  

Box 1122,  

60041 Norrköping 

Hårstorp 1:81, 1:82 Hårstorp Complex AB 

c/o Total Media & Reklam i Finspång AB  

Norrköpingsvägen 38 

612 44 Finspång 

Hårstorp 1:89 Vallonbygden AB 

Box 30 

612 21 Finspång 

Hårstorp 1:96 Hada AB 

Ysunda 104,  

61291 Finspång 

Hårstorp 1:99 Stjärnborgs Fastigheter AB 

c/o Ulrika Wall Stjärnborg 

Hovslagarebacken 2 F 

605 80 Svärtinge 
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Hårstorp 1:100 Max Fastigheter Finspång AB 

Eskilstunavägen 34 

644 30 Torshälla 

Hårstorp 1:101 Fordonstvätten i Finspång AB 

Sörskatevägen 39 

612 75 Hällestad 

Hårstorp 1:102 Lundgrens i Igelfors AB 

Leverstorpsvägen 1 

61244 Finspång 

Hårstorp 1:103 Finspångs kommun 

Hårstorp 2:88 Anders Lundgren 

Ölstad 114 A Norralund 

61292 Finspång 

Stjärnvik 1:5 Björn Andersson 

Kansligränd 12 B, lgh 1302 

803 23 Gävle 

Stjärnvik 1:6 Christer Larsson 

Ölstad 119, Johanneslund 

612 92 Finspång 

Stjärnvik 1:7 Karin Karlsson (½) 

Granvägen 38 

612 36 Finspång  

Kerstin Karlsson (½) 

Hallonstigen 44,  

61233 Finspång 

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Officialservitut väg 05-FIN-3086.2. Förmån Hårstorp 2:88 

Officialservitut väg 0562-90/70.5. Förmån Hårstorp 1:2 

Officialservitut väg 0562-96/15.2. Förmån Stjärnvik 1:5 

Servitut brunn och vat-

tenledning 

05-FIN-3086.1. Förmån Hårstorp 2:88. 

  

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Marika Östemar 

Planarkitekt 
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 Dnr KS.2016.0290 
Granskningsutlåtande 
2020-05-15 

1 (28)

 

 

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 

Detaljplan för 

DALSBERG, del av fastigheten Hårstorp 1:1 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Samrådsskede 

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 12 mars till 2 maj 2018. 

Samrådsmöte i kommunhuset den 24 april 2018 kl 18.00-19.30. Synpunkter som framfördes 

under mötet har sammanställts i minnesanteckningar. 

Granskningsskede 

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 6-22 april 2020. 

Inkomna yttranden Samråd 

Myndigheter, nämnder m fl Inkom datum Anmärkning 

1 Länsstyrelsen 2018-04-18 Ja 

2. Finspångs PRO-förening 2018-04-03 Nej 

3. Vattenfall Eldistribution AB 2018-04-09 Ja 

4. Bygg- och Miljönämnden 2018-04-12 Ja 

5. Lantmäteriet 2018-04-17 Ja 

6. Trafikverket 2018-05-02 Nej 

 

Sakägare 
  

7. Fastighetsägare 1 Vallonbygden AB 2018-04-19 Ja 

8. Fastighetsägare 2 Anna Kristina Larsson 

Westerberg 

2018-04-29 Ja 

9. Fastighetsägare 3 Klas Göran Pedro An-

dersson 

2018-05-02 Ja 

10. Fastighetsägare 4 Conny Tillberg 2018-05-01 Ja 

11. Fastighetsägare 5 Mikael Strand 2018-05-01 Ja 

12. Fastighetsägare 6 Mikael Strömberg 2018-05-01 Ja 

13. Fastighetsägare 7 Helen Strand 2018-05-01 Ja 
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14. Fastighetsägare 8 Kurt Fredrik Stigh 2018-05-01 Ja 

15. Fastighetsägare 9 Emil Hell 2018-05-04 Ja 

16. Fastighetsägare 10 KL Fastighet Fin-

spång AB och KL Industri AB 

2018-05-02 Ja 

 

Inkomna yttranden Granskning 

Myndigheter, nämnder m fl Inkom datum Anmärkning 

17. Post Nord Sverige AB 2020-04-09 Nej 

18. STF Bråvalla 2020-04-14 Nej 

19. AB Östgötatrafiken 2020-04-17 Nej 

20. Trafikverket 2020-04-21 Nej 

21. Länsstyrelsen Östergötland 2020-04-21 Nej 

22. Vattenfall Eldistribution AB 2020-04-21 Nej 

23. Lantmäteriet 2020-04-21 Ja 

24. Naturskyddsföreningen i Finspång 2020-04-22 Nej 

25. Skanova AB (inkom efter gransknings-

tiden) 

2020-05-14 Nej 

 

Sakägare 
  

26. Fastighetsägare 11 Ägare till Hårstorp 

1:2 Pontus Forsberg 

2020-04-14 Ja 

27. Fastighetsägare 12. Ägare till Hårstorp 

1:64. Michael och Maria Strömberg 

2020-04-14 Ja 

28 Fastighetsägare 13. Humlevägen 14 D. 

Torbjörn Lindkvist 

2020-04-21 Ja 

29. Fastighetsägare 14. Hårstorp 1:62 Emil 

Hell 

2020-04-21 Ja 

30. Fastighetsägare 15. Stjärnvik 1:6 Chris-

ter Larsson 

2020-04-22 Ja 

31. Fastighetsägare 16. KL Industri Ab och 

KL Fastighet Finspång AB 

2020-04-22 Ja 

32. Fastighetsägare 17. Hårstorp 1:59 

Anette Asklöf 

2020-04-23 Ja 

33. Fastighetsägare 18. Hårstorp 1:63 Anna 

Westerberg 

2020-04-23 Ja 
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Synpunkter på samrådshandlingen – myndigheter, nämnder m fl 

1. Länsstyrelsen Östergötland 

Kontroll enligt kap 11 PBL – Överprövningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Sjön Gron kan antas utgöra recipient för uppkommet dagvatten i planområdet. Sjön ingår i vat-

tendraget Lotorpsån (Lotorp – Glan) som finns utpekat i VISS (Vatteninformationssystem i 

Sverige).  

MKN vatten för Lotorpsån i direkt närhet till planområdet har enligt senaste klassningen "mått-

lig ekologisk status" enligt VISS. Det är angeläget att kommunen i planarbetet belyser hur pla-

nen kan bidra till att nå MKN för vatten i Lotorpsån. Det räcker inte att säkerställa att kvali-

teterna inte försämras utan åtgärderna inom planområdet får inte heller förhindra att MKN, 

d.v.s. god status kan uppnås. 

En dagvattenutredning har genomförts där förslag på hur dagvattnet ska tas omhand finns redo-

visat. Av denna framgår bland annat att infiltration av dagvatten inte är möjligt på grund av 

markförhållandena och att dagvattnet bör avledas ytligt i största möjliga utsträckning. Länssty-

relsen förutsätter att den dagvattenutredning som kommer att genomföras innan gransknings-

skedet säkerställer att vattenkvaliteten inte försämras med avseende på MKN vatten. 

Kommentar: Dagvatten inom planområdet kommer att fördröjas och renas i diken 

och fördröjningsdammar innan det leds vidare ut i recipienten. Enligt förore-

ningsberäkningen som gjorts i dagvattenutredningen kommer föroreningsmäng-

derna att öka med föreslagen markanvändning, men efter rening minskar mäng-

derna avsevärt. Föreslagna åtgärder för dagvattnet bedöms inte förhindra att god 

status kan uppnås för vattenförekomsten. 

Hälsa och säkerhet – Trafikbuller 

Kommunen har låtit genomföra en trafikbullerutredning som omfattar beräkning av trafikbuller 

från vägtrafik. Utredningen visar att bullernivåerna för planerad bebyggelse i området ligger 

under gällande riktvärden för bostäder.  

Länsstyrelsen kan inte avgöra vilka verksamheter som gränsar mot planområdet och huruvida 

någon av dessa verksamheter emitterar buller.  Det framgår inte av trafikbullerutredningen om 

de kumulativa effekterna har beaktats avseende trafik- och eventuellt verksamhetsbuller. Läns-

styrelsen anser att kommunen inför granskningen bör klarlägga detta och vilka ljudnivåer som i 

så fall kan vara aktuella. 

Kommentar: Finspångs kommun har låtit göra en kompletterande bullerutredning 

som innefattar buller från både vägtrafik och industri. Enligt den konsult är den 

sammanlagda ljudnivån från industri och trafik svår att utvärdera då det saknas 

riktvärden för detta. I granskningshandlingen redovisas bullret från trafik och in-

dustri på separata kartor. 

I situationerna för 2015 och 2035 beräknas riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå 

från trafik vid fasad klaras. Även riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA 

maximal ljudnivå från trafik för uteplats förväntas klaras för både 2015 och 2035. 
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Kommunen bedömer att det inte behöver fastställas bullerskyddsåtgärder för tra-

fikbuller i detaljplanen. 

I beräkning av ljudnivå från industri har schablonen 55 LWA/m2 använts ef-

tersom det vid utredningstillfället inte var klarlagt vilka verksamheter kommer 

byggas på de då tomma tomterna längs Norralundsvägen. Hänsyn behöver tas till 

beräknad ljudnivå från verksamhetsområdet vid placering och utformning av bo-

städer inom planområdet för att klara Boverkets riktvärden. Detta då framförallt 

högre våningar drabbas av ljudnivåer över 45 dBA. Dessa behöver då komplette-

ras med en tyst sida, med ljudnivå under 40 dB. I planförslaget har tillåten högsta 

nockhöjd i meter anpassats till bullerpåverkan från verksamhetsområdet. 

Allmänt och rådgivande 

Förorenade områden 

I planbeskrivningen uppges att det inte finns några indikationer på att det skulle finnas förore-

ningar i området. Länsstyrelsen kan inte bedöma vad denna slutsats grundar sig på och vill in-

formera kommunen om att det så kallade EBH-stödet inte är heltäckande och där några verk-

samheter är undantagna. Förorenade utfyllnadsmassor och upplagda muddermassor finns inte 

heller med. Kommunen bör således förvissa sig om att det aktuella detaljplaneområdet inte 

rymmer exempelvis förorenade utfyllnadsmassor. 

Kommentar: Marken inom planområdet har varit brukad jordbruksmark fram till 

2019 och det är orimligt att anta att det finns förorenade fyllnadsmassor eller 

andra föroreningar inom aktuellt område. 

Kulturmiljövård – Arkeologi 

Inom aktuellt detaljplaneområde finns inga kända fornlämningar i nuläget.  

I direkt anslutning till planområdet har en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, utförts. Vid ut-

redningen påträffades en härd, RAÄ-nr Risinge 322. Utredningen visar att det i närområdet 

även finns gravar och gravfält.  

Direkt söder om väg 51 finns även den medeltida bytomten RAÄ-nr Risinge 326, Ölstad tomt 

från år 1399.  

Fornlämningsbilden i anslutning till aktuellt planområde tillsammans med områdets topografi 

samt dess storlek gör att det inte kan uteslutas att det inom detaljplaneområdet finns fornläm-

ningar som i nuläget inte är synliga ovan mark. Därför behöver området utredas arkeologiskt 

innan fortsatta exploateringar är möjliga. 

Kommentar: Arkeologiska utredningar har gjorts för att undersöka tre objekt i 

planområdets sydöstra del. Utredningen föreslår att ett utav objekten, lämnas 

orörd i planförslaget. Den föreslagna ytan planläggs som Natur med bestämmel-

sen fornlämning. 

Teknisk infrastruktur 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen utökar verksamhetsområde för VA till föreslaget 

planområde. 

Länsstyrelsen ser också positivt på att kommunen planerar att ansluta området till befintligt 

fjärrvärmenät. 

Upplysning om tillstånd och dispenser med mera som kan komma att krävas 
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Generella biotopskyddet 

Inom planområdet finns två åkerholmar som är skyddade enligt det generella biotopskyddet i 

miljöbalken. Sådana skyddade objekt få inte påverkas negativt eller tas bort utan dispens. I pla-

nen föreslås dessa åkerholmar ligga inom ett område med naturmark vilket är mycket positivt. 

Då kan områdenas värden ges möjlighet att bevaras. Planhandlingen kan med fördel komplette-

ras med hur dessa områden kommer att skötas. 

Kommentar: Skötsel av åkerholmarna sker inom kommunens ordinarie arbete 

med skötsel av naturmark. 

2. Finspångs PRO-förening 

PRO Finspång har granskat Ärende KS.2016.0290. Vi har inget att anmärka utan ser bara posi-

tivt på att det skapas byggbar mark för bostäder samt mark förkolonilotter. 

3. Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB önskar att det läggs in U-område för befintliga markkablar (röd 

linje i karta) samt ett E-område för befintlig nätstation. 

Dessutom önskar Vattenfall att det läggs in två E-områden för nya nätstationer. Vi önskar att ni 

kontaktar oss för att bestämma lämpliga placeringar av dessa E-områden 

Kommentar: Befintliga markkablar flyttas så att de hamnar på allmän platsmark (gata/natur). 

Befintlig nätstation säkerställs i detaljplanen (Tekniska anläggning) 

Två nya platser för transformatorer (tekniska anläggningar) har säkerställts i detaljplanen efter 

samråd med Vattenfall. 

4. Bygg- och Miljönämnden 

Nämnden ledamöter har erbjudits möjlighet att yttra sig och följande kommentarer finns och 

förmedlas till samhällsplaneringsenheten. I vissa av kommentarerna har nämndens samrått med 

förvaltningens tjänstemän. 

Det är viktigt att vi får fram fler platser för bostäder och vi ser Dalsbergsområdet som en lämp-

lig plats för bostadsbebyggelse, men vi efterlyser en bättre helhetsanalys. Det planerade områ-

det ligger intill etablerad industri, som finns i en angränsande detaljplan. Vi har ett behov av 

mer planlagt industrimark också i kommunen, och vi måste se till att helheten när vi bestämmer 

lämpligaste användningsområde vid planläggning. För att säkerställa att det inte kommer att bli 

problem för etablerade verksamheter i industriområdet behöver man titta närmare på hur dessa 

planområden växelvis påverkar varandra. 

 Är skogsremsan som finns med mellan den planerade bebyggelsen och den befintliga 

industrin tillräcklig för att dämpa buller från industrin? Bullret från industrin är inte 

obetydligt redan i dagsläget, och KL Industri håller just nu på att utvidga sin verksam-

het. Vi ser att en bullerutredning gjorts, men denna tar bara hänsyn till trafikbuller från 

rv51. Denna behöver kompletteras med att man tittar på industribuller både från be-

fintlig och planerad industri i det intilliggande området. 

 Om bullret från industrin inte bedöms vara ett problem för den planerade bebyggelsen 

är den en smart planering att lägga industrier längs vägen, eftersom de inte har samma 

bullerkrav som bostäder och bostäder bortom industrin. Detta ger ett effektivt markut-

nyttjande totalt sett. 
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 Kan man behöva lägga in regler vad gäller buller i detaljplanen för industrin? Detta 

kan förstås begränsa vilken industri som är möjlig på platsen, men en tydlighet med 

kraven är viktigt för att undvika framtida problem. 

Med fler bostäder kommer sannolikt och förhoppningsvis fler barn att bo i området. Har vi ka-

pacitet i skola/ förskola att klara detta? Om vi behöver planera nytt ser vi i första hand att kan 

planerar för skola nära barnen så att de kan gå till skolan själv. Närheten till förskola är inte 

fullt så viktig eftersom barnen är för små att ta sig dit själv i alla fall. 

Området ligger på låg marknivå, vilket behöver tas i beaktande i planeringen av bebyggelse för 

att undvika fuktproblem i de hus som byggs. 

Kommentar: Finspångs kommun har låtit göra en kompletterande bullerutredning 

som innefattar buller från både vägtrafik och industri.  

I beräkning av ljudnivå från industri har schablonen 55 LWA/m2 använts ef-

tersom det vid utredningstillfället inte var klarlagt vilka verksamheter kommer 

byggas på de då tomma tomterna längs Norralundsvägen. Hänsyn behöver tas till 

beräknad ljudnivå från verksamhetsområdet vid placering och utformning av bo-

städer inom planområdet för att klara Boverkets riktvärden. Detta då framförallt 

högre våningar drabbas av ljudnivåer över 45 dBA. Dessa behöver då komplette-

ras med en tyst sida, med ljudnivå under 40 dB. I planförslaget har tillåten högsta 

nockhöjd i meter anpassats till bullerpåverkan från verksamhetsområdet. 

I detaljplanen för verksamhetsområdet söder om planområdet tillåts verksamheter 

som har ett maximalt störningsavstånd på 50 meter. Skyddsavstånd säkerställs i 

planförslaget som allmän platsmark SKYDD. Det bör även planteras träd eller 

liknande för att få en vegetationsvägg mellan verksamhetsområdet och det nya 

bostadsområdet. 

Detaljplanen har stämts av med Sektor Utbildning och deras bedömning är att 

områdets behov av skolor och förskolor kan lösas inom nuvarande verksamhet. 

5. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende och lämnar följande yttrande.  

Grundkarta  

1. Aktualitetsdatum i fastighetsregistret och koordinatkryss med koordinatangivelse bör framgå 

av grundkartan.  

Plankarta  

1. Användningen av begreppen "fastighet" och "tomt" ska vara konsekvent med hänsyn till re-

spektive begrepps innebörd. Såvitt avser bestämmelserna e3 och p2 stämmer det att dessa gäller 

tomtplats och ej fastighet? Hur samverkar dessa bestämmelser när de gäller inom samma mark-

område? Konkurrensen mellan bestämmelserna är något som kan försvåra plangenomförandet 

om det inte finns någon entydig information om vad som utgör fastighetsgräns respektive tomt-

plats och om en planstridig fastighet eller tomt därav uppkommer genom fastighetsbildning. 

Förmodligen innebär bestämmelsen e3 att Lantmäteriet behöver samråda med samhällsplane-

ringsenheten för att få klarhet i frågan om sökt fastighetsbildning stämmer överens med planen 

eller inte. Lantmäteriet anser att planbestämmelser bör utformas så att förutsägbarhet för såväl 

fastighetsägare som Lantmäteriet föreligger.  
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Är tanken att det inte ska finnas någon bestämmelse som reglerar fastighetsindelningen för rad-

hus och parhus?  

2. Det finns två bestämmelser med huvudsakligen samma lydelse och samma beteckning (p2).  

3. Huruvida huvudmannaskapet är enskilt eller kommunalt bör framgå av plankartan.  

4. Meningen "användning och utformning är tillåten […]" framstår vara ofullständig och av-

klippt.  

5. Rubriceringen kvartersmark finns angiven på två olika platser.  

6. "Orienteringskarta" ändras förslagsvis till översiktskarta eller liknande. 

Kommentar: Grundkartan och plankartan ses över. 

6. Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra. 

Synpunkter på samrådshandlingen – Sakägare 

7. Fastighetsägare 1 Vallonbygden AB Hårstorp 1:89 

Vallonbygden, nedan bolaget, har synpunkt angående våningsantal inom östra delarna av de-

taljplanen som är avsedd för flervåningshus. 

Bolaget anser att fyra våningar ska vara godkänt i detaljplanen. 

Bolagets synpunkt är i linje med kommunens tillväxtmål på 30 000 invånare till 2035. För att 

uppnå det krävs ekonomiskt försvarbar nyproduktion. 

Med Europas dyraste byggkostnader måste byggherren ta hänsyn till våningsantal för att kunna 

bygga kostnadseffektivt. 
1
 

Kommentar: Ett område för fyravåningshus föreslås i den västra delen av områ-

det. I resten av området behöver hänsyn tas till industribuller från verksamhets-

området vid Norralundsvägen vilket påverkar byggnadshöjden. Detta medför att 

där bara kan tillåtas en- och tvåvåningsbyggnader. 

8. Fastighetsägare 2 Anna Kristina Larsson Westerberg, Hårstorp 1:63 

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att 

den är genomförbar... 

 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläg-

gande inventering bör först göras. 

 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt sak-

nade åtgärder... 

I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19. 

I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18. 

 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur. 

 Skredrisker: Bostäder nära riskområden. 

                                                 
1
 https://www.dn.se/ekonomi/eus-hogsta-byggkostnader-finns-i-Sverige  
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 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning) 

 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen. 

 Ofullständiga geotekniska utredningar. 

 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya 

området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde. 

 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar. 

 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande par-

kera (80 kolonilotter) 

 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åker-

marken är skyddad och ska ej bebyggas. 

 Natur- och rekreationsområden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i 

landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på. 

 Extremt stora kostnader för exploatering av området. 

 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan. 

Kommentar: Kommunens naturvårdssamordnare har varit på platsen och bedömt 

djurlivet. Kommunen bedömer att det inte finns något omfattande djurliv inom 

planområdet. Det finns inga indikationer på att det är en bra levnadsmiljö för sa-

lamandrar eller häckningsplats för kärrhök som framfördes under samrådet. 

Behovsbedömningen ses över inför granskningen. 

Ytterligare geotekniska utredningar har genomförts innan granskningsskedet. Be-

dömningen är att området är lämpligt att bebygga under förutsättning att bebyg-

gelsen grundläggs på rätt sätt samt att byggnationer i området inte får medföra en 

sänkning av grundvattennivån. 

Störningar från verksamhetsområdet vid Norralundsvägen har utretts vidare innan 

granskningsskedet. Bullerutredningen visar på att planområdet påverkas av indu-

stribuller. Detta medför att byggnadshöjderna begränsas till en- och tvåvånings-

hus i större delen av området. Avseende ljusstörningar från verksamhetsområdet 

avser kommunen att anlägga en vegetationsridå mellan bostadsområdet och verk-

samhetsområdet. Dessa frågor hanteras också inom kommunens tillsynsansvar 

inom miljöområdet. 

Kommunen bedömer att jordbruksmarken är mindre brukningsvärd, bland annat 

med avseende på att den ligger insprängd mellan ett bostadsområde och ett verk-

samhetsområde samt att den nya bebyggelsen enkelt kan anslutas till befintlig in-

frastruktur. 

Efter att husen längs Fjärilsvägen byggdes så har kommunfullmäktige antagit 

både en ny översiktsplan (ÖP2011) och en aktualitetsprövning av denna. I aktuali-

tetsprövningen beslutades att mark-och planberedskapen ska ges en ökad strate-

gisk betydelse för att möta en ökad efterfrågan. I detta sammanhang pekas Dals-

berg ut som viktigt för bostadsutvecklingen i stråket mellan Finspång och Norr-

köping. Kommunstyrelsen har därefter gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

ny detaljplan för bostadsbebyggelse i detta område. Tillfarten till området har 
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flyttats till granskningsskedet och kommer att ske via Norralundsvägen. Anled-

ning till att kommunen väljer en annan tillfart till området är för att säkerställa 

Gronvägen som huvudled för kollektivtrafik samt att bostäderna längs Fjärilsvä-

gen med denna lösning utsätt för mindre trafikbuller. Korsningen Gronvägen – 

Norralundsvägen har utretts för denna tillkommande trafik. Korsningen kommer 

också att byggas om för att kunna hantera den tillkommande trafiken. 

För besökare till kolonilottsområdet ska parkering anordnas i anslutning till kolo-

nilotterna. Tillfart till koloniområdet sker via Norralundsvägen. 

En exploateringskalkyl tas fram inför granskningsskedet av detaljplanen. 

Längs med Norralundsvägen finns en lagakraftvunnen detaljplanplan som tillåter 

byggnation i upp till 12 meter byggnadshöjd. Området ligger på en högre nivå än 

planområdet och kommer inom de närmaste åren att byggas ut med fler verksam-

heter. Detta innebär att delar av utsikten redan inskränkts. Utsikt över landskap el-

ler grönytor ger ett mervärde till en bostad vilket innebär en kvalitativ förlust om 

den försvinner. Förlust av utsikt för enskilda boende bedöms som helhet inte or-

saka betydande olägenhet eftersom skymd utsikt ofta är oundvikligt vid en ut-

byggnad och förtätning av stadsmiljöer. 

9. Fastighetsägare 3 Klas Göran Pedro Andersson, Hårstorp 1:60 

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att 

den är genomförbar... 

  Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläg-

gande inventering bör först göras. 

  Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt sak-

nade åtgärder... 

I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19. 

I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18. 

 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur. 

 Skredrisker: Bostäder nära riskområden. 

 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning) 

 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen. 

 Ofullständiga geotekniska utredningar. 

 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya 

området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde. 

 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar. 

 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande par-

kera (80 kolonilotter) 

 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åker-

marken är skyddad och ska ej bebyggas. 

 Natur och rekreations områden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i 

landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på. 
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 Extremt stora kostnader för exploatering av området. 

 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan. 

Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2 

10. Fastighetsägare 4 Conny Tillberg, Hårstorp 1:59 

Trafiklösningarna till och från området känns inte riktigt genomarbetade! 

Vi får inte hamna i samma läge som i tidigare detaljplaner där man glömt att ta med väg och 

tvingats till en efterkonstruktion! Jag vill påpeka att kommunen inte har en fungerade återkopp-

ling på viktiga beslut i detaljplaner och speciellt när det gäller trafiklösningar där man inte be-

aktat Trafikverkets och Länsstyrelsens synpunkter trots att kommunstyrelsen tagit beslut om 

detta! Detta är inte acceptabelt! 

Bra genomtänkta och beslutade trafiklösningar måste till innan byggnation kan starta! 

Gestaltning/ Estetisk utformning: Förslaget innehåller ett antal hus med fyra våningar. Det är 

enligt min syn för höga huskroppar i den här planen 

Markförhållandena är inte riktigt säkrade med mycket lera och stora höjdskillnader vilket i sig 

gör att man måste fylla upp tomter med mer material som i sin tur gör ett bygge osäkrare pga 

den underliggande leran! 

Kommentar: Tillfarten till området har flyttats till granskningsskedet och kommer 

att ske via Norralundsvägen. Korsningen Gronvägen – Norralundsvägen har ut-

retts för denna tillkommande trafik. Korsningen kommer också att byggas om för 

att kunna hantera den tillkommande trafiken. 

Planförslaget har justerats till granskningsskedet. Kommunen bedömer att det är 

genomförbart att bygga fyravåningshus i den västra delen av området, i anslutning 

till Gronvägen. 

Ytterligare geotekniska utredningar har genomförts innan granskningsskedet. Be-

dömningen är att området är lämpligt att bebygga under förutsättning att bebyg-

gelsen grundläggs på rätt sätt samt att byggnationer i området inte får medföra en 

sänkning av grundvattennivån. 

11. Fastighetsägare 5 Mikael Strand, Hårstorp 1:61 

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att 

den är genomförbar 

 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläg-

gande inventering bör först göras. 

 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt sak-

nade åtgärder... 

I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19. 

I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18. 

 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur. 

 Skredrisker: Bostäder nära riskområden. 

 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning) 
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 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen. 

 Ofullständiga geotekniska utredningar. 

 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya 

området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde. 

 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar. 

 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande par-

kera (80 kolonilotter) 

 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åker-

marken är skyddad och ska ej bebyggas. 

 Natur och rekreationsområden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i 

landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på. 

 Extremt stora kostnader för exploatering av området. 

 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan. 

Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2. 

12. Fastighetsägare 6 Kurt Fredrik Stigh, Hårstorp 1:65 

 Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tyck-

er inte att den är genomförbar 

 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläg-

gande inventering bör först göras. 

 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt sak-

nade åtgärder... 

I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19. 

I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18. 

 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur. 

 Skredrisker: Bostäder nära riskområden. 

 Tung Industri nära bostadsområde (buller och ljusstörning) 

 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen. 

 Ofullständiga geotekniska utredningar. 

 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya 

området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde. 

 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar. 

 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande par-

kera? (80 kolonilotter) 

 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åker-

marken är skyddad och ska ej bebyggas. 
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 Natur- och rekreationsområden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i 

landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på. 

 Extremt stora kostnader för exploatering av området. 

 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan. 

Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2. 

13 Fastighetsägare 7 Mikael Strömberg, Hårstorp 1:64 

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens värderingar i flera avseenden. 

 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, samt övriga djur i området 

som rådjur, rävar m m. 

 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrignatur. 

 Skredrisker: Bostäder nära riskområden. 

 Tung Industri nära bostadområde (buller) 

 Brukad åkermark som försvinner vilket går emot både ÖP samt riksintressen. 

 Ofullständiga geotekniska utredningar. 

 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som blir på det nya om-

rådet med tanke på logistik och trafiksäkerhet. 

 Påverkan på miljön med ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen. 

 Planering av kolonilotter i nära anslutning till bebyggelse kommer även det att påverka 

miljön i området med ökad trafik samt ökat behov av parkeringsplatser. 

 Muntliga överenskommelser med utfästelser om att åkermarken är skyddad och inte 

ska bebyggas. 

 Natur och rekreationsområden som besöks och nyttjas av skolor, förskolor och med-

borgare i olika åldrar, även av personer med funktionshinder, från närområdet och 

andra delar av kommunen. 

 Den uppskattade närheten till naturen med utsikt mot Vadsjön, Stjärnviksslott och Ri-

singe kyrka utgör i dag ett mervärde i området och har för många nu boende i området 

varit en bidragande orsak till val av byggnation i området och i kommunen och inte i 

intilliggande kommuner. 

Den detaljplan som presenterats har inte tagit hänsyn till ovanstående aspekter i tillräcklig om-

fattning. 

Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2. 

14 Fastighetsägare 8 Helen Strand, Hårstorp 1:61 

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att 

den är genomförbar. 

 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläg-

gande inventering bör först göras. 
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 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt sak-

nade åtgärder 

I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19. 

I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18. 

 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur. 

 Skredrisker: Bostäder nära riskområden. 

 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning) 

 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen. 

 Ofullständiga geotekniska utredningar. 

 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya 

området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde. 

 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar. 

 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande par-

kera (80 kolonilotter) 

 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åker-

marken är skyddad och ska ej bebyggas. 

 Natur och rekreations områden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i 

landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på. 

 Extremt stora kostnader för exploatering av området. 

 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan. 

Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2. 

15. Fastighetsägare 9 Emil Hell, Hårstorp 1:62 

Tack för ett bra genomfört samrådsmöte. Professionellt och sakligt. Nedan följer våra syn-

punkter: 

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att 

den är genomförbar. 

 Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, vildsvin m.m en grundläg-

gande inventering bör först göras. 

 Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt sak-

nade åtgärder... 

I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19. 

I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18. 

 Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur. 

 Skredrisker: Bostäder nära riskområden. 

 Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning) 

 Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen. 

 Ofullständiga geotekniska utredningar. 
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 Trafiksituation vad gäller utfarter och den trafikbelastningen som det blir på det nya 

området 1000 fordon/dygn är helt oacceptabelt vårat närområde. 

 Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar. 

 Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vart ska alla besökande par-

kera (80 kolonilotter) 

 Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om åker-

marken är skyddad och ska ej bebyggas. 

 Natur och rekreations områden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i 

landskapsbilden och är inte optimalt att motionera på. 

 Extremt stora kostnader för exploatering av området. 

 Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan. 

Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2. 

16. Fastighetsägare 10 KL Fastighet Finspång AB och KL Industri AB 

KL Fastighet Finspång AB (fastighetsägare) och KL Industri AB (verksamhetutövare inom fas-

tigheten) vill härmed gemensamt yttra oss kring rubricerat ärende. 

Som fastighetsägare gör nu KL Fastighet stora investering inom fastigheten där ny byggnad 

etableras på yta förvärvad av Finspångs kommun. Som fastighetsägare ifrågasätter vi etablering 

av bostäder i närhet av ett industriområde. 

KL Industri AB bedriver på ovan nämnda fastighet vilken hyrs av KL Fastighet Finspång AB. 

KL Industri utvecklar, tillverkar och säljer nätstationer och transformatorkiosker i plåt och be-

tong samt tillhörande hög- och lågspänningsprodukter. KL Industri ABs omsättning har ökat 

kraftigt de senaste åren liksom antalet anställda, idag sysselsätter vi över 170 personer inom 

området av vilka det stora flertalet bor i Finspångs kommun. 

Verksamheten på industriområdet bedrivs i flera skiftformer, bland annat under nätter och på 

helger. Verksamheten medför naturligtvis störningar för omgivningen i form av buller på indu-

striområdet men även i form av en ökande lastbilstrafik till och från området. 

KL Industri AB uppföra tillsammans med KL Fastighet Finspång AB en ny betongfabrik på 

området som beräknas stå klar under kvartal 1 2019. 

Undertecknande företag vill genom detta yttrande säkerställa att den industriverksamhet som 

idag bedrivs inom fastigheten Hårstorp 1:80 kan fortsätta att utvecklas utan framtida inskränk-

ningar på ljudnivåer, tillgänglighet, verksamhetstider osv. Det är särskilt angeläget att frågan 

om buller utreds ytterligare. Det förefaller som ytterst olämpligt att planera för bostäder så nära 

inpå en etablerad och expanderande industrianläggning. Under alla omständigheter kräver un-

dertecknande bolag att det säkerställs att eventuella bulleranpassningar, för det fall bostäder 

skulle bli aktuellt, sker inom ramen för den nya detaljplanen. Undertecknande bolag har ej för 

avsikt att vidta några bulleranpassningar vare sig nu eller i framtiden. 

Som kommunen känner till pågår för närvarande en stor expansion av undertecknande bolags 

industrier i området. Expansionen är förenad med avsevärda investeringar. Av denna anledning 

kräver undertecknande bolagen att särskilt samråd hålls med företrädare för undertecknande 

bolag i syfte att säkerställa att nu aktuell bostadsexploatering inte riskerar någon negativ påver-
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kan på vare sig pågående eller framtida industriverksamhet. Intill det att kommunen kan garan-

tera detta kommer bolagen att motsätta sig detaljplanen. 

Kommentar:  I aktualitetsprövningen (2016-01-24, Kf § 8) av gällande översikts-

plan ÖP2011 har aktuellt planområde pekats ut som utvecklingsområde för bostä-

der Området har tagits fram utifrån efterfrågan på bostäder i stråket med närhet 

till riksväg 51.  

I detaljplanen för verksamhetsområdet söder om planområdet tillåts verksamheter 

som har ett maximalt störningsavstånd på 50 meter. Skyddsavstånd säkerställs i 

planförslaget som allmän platsmark SKYDD. Det bör även planteras träd eller 

liknande för att få en vegetationsvägg mellan verksamhetsområdet och det nya 

bostadsområdet. 

Störningar från verksamhetsområdet vid Norralundsvägen har utretts vidare innan 

granskningsskedet. Bullerutredningen visar på att planområdet påverkas av indu-

stribuller. Detta medför att byggnadshöjderna begränsas till en- och tvåvånings-

hus i större delen av området. Avseende ljusstörningar från området avser kom-

munen att anlägga en vegetationsridå mellan bostadsområdet och verksamhetsom-

rådet. 

Tillfarten till området har flyttats till granskningsskedet och kommer att ske via 

Norralundsvägen. Korsningen Gronvägen – Norralundsvägen har utretts för denna 

tillkommande trafik. Korsningen kommer också att byggas om för att kunna han-

tera den tillkommande trafiken. 

 

Synpunkter på granskningshandlingen – myndigheter, nämnder m fl 

17. PostNord Sverige AB 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland an-

nat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottag-

ningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma 

i det aktuella området.  

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till ar-

betsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 

utdelningen standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 

vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entré-

plan.  

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande god-

kännande av postmottagning i samband med nybyggnation.  

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

18. STF Bråvalla 

STF Bråvalla har tacksamt mottagit informationen om detaljplan för del av Hårstorp 1:1.  
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Vi kan konstatera att vi inte har några direkta synpunkter på detaljplanen.  

Dock är vi tacksamma för fortsatt information.   

Kommentar: Synpunkten noteras. 

19. AB Östgötatrafiken 

AB Östgötatrafiken har beretts möjlighet under framtagandet av rubricerad detaljplan att med-

verka i dialog kring detaljplanen och dess utformning. Östgötatrafiken ser den tidiga dialogen 

som mycket positiv även kommunens öppenhet i dialogen. Föreslagen detaljplan för bostäder i 

Dalsberg följer på ett bra sätt både tidigare redan gjorda satsningar i infrastrukturen och att pla-

nerad utveckling följer ”byggnation enligt stationsnäraprincipen”, byggnation i närhet till väl 

utbyggd kollektivtrafik. Detaljplanen bedöms även på ett bra sätt fördela övriga trafikflöden till 

planområdet. 

Östgötatrafiken har mot bakgrund av ovan inget att erinra mot föreslagen Detaljplan för bostä-

der i Dalsberg, del av Hårstorp 1:1, Finspångs kommun. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

20. Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

21. Länsstyrelsen Östergötland 

Kontroll enligt kap 11 PBL 

Planförslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10§ 

PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

22. Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra i rubricerat ärende ”Granskning detaljplan för 

Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 Finspångs kommun Dnr KS.2016.0290”. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

23. Lantmäteriet 

Övrigt 

 I plankartan borde det framgå att detaljplanen i söder, akt 0562-P11/7, som vann laga 

kraft 2011-10-28 upphävs i den delen där vägen och gångcykelvägen är planlagd. Ti-

digare användning var Natur. 

 Det är lite svårt att se alla gångcykelvägar då de redovisas i kartan med olika textstor-

lek. 

 Är det tänkt att en kommunal gångcykelväg ska anläggas inom kvartersmarken för od-

lingslotter och stadsodling. Enligt plankartan illustreras det en eventuell sträckning för 

gångcykelväg. Om detta är tanken så vore det bra att säkerställa vägen med allmän 

plats för gångcykelväg. 
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 Det är oklart om fornlämningar och dagvatten ska redovisas med text och eller sym-

bol. På boverkets hemsida står det att fornlämningar inte skyddas genom använd-

ningsbestämmelser i planen, utan deras skydd regleras i annan lagstiftning. 

 Det bör framgå vad för sorts störning i skyddsbestämmelserna som åsyftas med allmän 

plats för skydd.   

 I planbeskrivningen framgår att fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga 

frågor ska handläggas av Lantmäteriet i Linköping. Det räcker med att det framgår att 

Lantmäteriet handlägger fastighetsrättsliga frågor. 

 I plankartan framgår det att genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga 

kraft. I planbeskrivningen under rubriken genomförandetid framgår det att genomfö-

randetiden är 5 år och startar 2021-10-29 för den del av detaljplanen som berör 

DP254. I plankartan bör det även framgå samma förklaring som i planbeskrivningen, 

annars kan det uppfattas som att det är 5 år på hela planområdet. En förklaring bör 

framgå om hur detaljplanen DP254 berör den aktuella plankartan.   

Grundkarta 

 

Grundkartan redovisar fastighetsbeteckningen Hårstorp 1:6 på Naturmarken. Fastighetsbetck-

ningen som redovisas i detaljplanen avser befintlig fastighet i öster. Grundkartan bör uppdate-

ras. Aktualitetsdatum för grundkartan bör uppdateras. 

Kommentar: Grundregeln för ny detaljplan för ett område är att underliggande 

gällande detaljplan på samma geografiska yta upphör att gälla när ny detaljplan 

vinner laga kraft.  

Den illustrerade gång- och cykelvägen genom koloniområde kommer att vara 

kommunal, men eftersom utformningen av kolonilottsområdet inte är bestämd 

ännu vill kommunen inte låsa läget för gång- och cykelvägen. Kommunen kom-

mer att vara fastighetsägare för kolonilottsområdet även efter ett genomförande av 

detaljplanen. 

På plankartan förtydligas gång- och cykelvägar (GÅNGCYKEL) och genomfö-

randetid för tillfartsvägen (a1) med större text. 
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I planbeskrivningen förtydligas att det är Lantmäteriet som handlägger fastighets-

rättsliga frågor. 

I grundkartan används underlag från Lantmäteriets fastighetskarta. I den redovisas 

inte fastighetsbeteckningarna på rätt fastighet i alla skalintervall. Grundkartan för-

tydligas angående fastighetsbeteckningar och aktualitetsdatum. 

24. Naturskyddsföreningen i Finspång 

Vi har studerat förslaget och finner inget att invända i huvudsak mot bebyggelse enligt denna 

detaljplan.  

Vi anser att det är bra att ett så stort område avsätts för odlingslotter. Marken verkar lämplig för 

detta ändamål. 

Det är bra att områden med höga naturvärden mestadels bevaras. 

Det är bra att ett område med fornlämning lämnas orört. 

Bra att några åkerholmar bevaras. 

Bra att hänsyn tas till vattenavrinningen. 

Slutligen vill vi framhålla att det är viktigt att kommunen står som huvudman för allmän plats-

mark. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

25. Skanova AB 

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt nu-

varande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra ex-

ploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att 

framgå av planhandlingarna. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kon-

takta https://www.ledningskollen.se 

För kommande ledningssamordning kontakta Skanovas Nätägare 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

Synpunkter på samrådshandlingen – Sakägare 

26 Fastighetsägare 11 Pontus Forsberg, Hårstorp 1:2 

Vi har synpunkter/önskar förtydliganden omkring väganslutning från vår idag befintliga väg till 

det nya området. 

Vi kan inte se att det klart framgår att vi blir anslutna till denna väg? 

Frågan väcks då vi idag åker ut industriväg KL, där vi också har soptunnor samt hämtar vår 

post. 
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Kommentar: Kommunens intention har under hela planarbetet varit att de bo-

stadsfastigheter som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen ska få en 

ny tillfart genom Dalsbergsområdet. Planbeskrivningen förtydligas avseendet 

detta. 

27 Fastighetsägare 12 Michael och Maria Strömberg, Hårstorp 1:64 

Efter att ha tagit del av den föreslagna detaljplanen för Dalsberg Hårstorp 1:1 vill vi inkomma 

med följande synpunkter. I det första samrådet med kommunen föreslog vi att det nya området 

skulle ha en väg ut till Norralundsvägen via befintlig grusväg i östra delen av detaljplanen. Sva-

ret då var att vägen skulle dras ut direkt till Gronvägen med hänvisning till att barn och andra 

trafikanter inte ska vistas på/trafikera en industriväg. Nu tycks alternativet väg anslutning från 

Gronvägen vara bort valt med hänvisning till trafiksituationen där. Alltså kommer Norralunds-

vägen med det nya förslaget att trafikeras av såväl gångtrafikanter i alla åldrar och personbilar 

tillsammans med tung trafik till och från industrierna på området. Den tänkta vägen i den nu 

framtagna detaljplanen innebär att infart till området blir rakt norr ut från Norralundsvägen. Det 

innebär att vi som bor mitt för vägen och har stora fönster i söderläge kommer att störas av bi-

larnas strålkastarljus rakt in i vårt hus. Det kommer påverka vår boendemiljö betydligt mer än 

den belysning som i dag finns runt den sedan länge etablerade industrin på Norralundsvägen. 

Vi önskar återkoppling på denna synpunkt och förslag på lämplig åtgärd. (se bifogade bilder). 

Vi har i tidigare samråd tagit upp att den utsikt vi har i öster, mot Vadsjön, helt eller delvis 

kommer att försvinna. Då vi byggde vårt hus anpassade vi placeringen av huset på tomten och 

planlösningen till läget och omgivningen som den då såg ut. Detta utifrån löften om att det inte 

skulle bli aktuellt med nybyggnation på området. Förutsättningarna kommer nu att ändras radi-

kalt och vår boendemiljö påverkas ett klart negativt. En annan förlust för området och många 

boenden i området och i kommunen är att den fina gångvägen på sluttningen som vätter mot 

söder och slingrar sig in i skogspartiet mot öster, kommer att försvinna. Alla vill inte prome-

nera, jogga, motionera på asfaltsbelagda villagator. Hur är tänket kring att detta mervärde för-

svinner? 

Vi vill samtidigt säga att det så klart är oerhört positivt att det äntligen(!!!!) planeras för och nu 

är närmare än på väldigt länge med lediga tomter i centrala Finspång. Ska vi vara den attraktiva 

kommunen i vår del av länet är det en grund förutsättning att det finns attraktiva tomter för ny-

byggnation, inte bara i Hävla, Igelfors och Ljusfallshammar. Sorgligt och alldeles dötrist att vi 

enligt flera säkra källor, till följd av tomtbrist, tappat ett rejält antal välavlönade Siemens an-

ställd till förmån för Svärtinge skogsbacke och Norrköpings kommun. 

Det är också önskvärt att planering med anläggning av vägar, bo ytor och rekreationsmöjlighet-

er är hållbar över tid och anpassad för kommande behov. Att det finns en tydlighet och långsik-

tighet för den fortsatta utvecklingen för att bo och bygga i Finspång. Men det vill vi tro och 

hoppas är en självklarhet. Tack från oss! 

Kommentar: Utifrån de synpunkter som inkom under samrådet från bland annat 

Östgötatrafiken och boende på Östra Hårstorp har kommunen valt att ändra tillfar-

ten till området. Gronvägen är huvudled för kollektivtrafiken och det fanns en risk 

att framkomligheten för denna skulle försämras om vi hade behållit tillfarten från 

denna väg. Detta hade troligtvis även kunnat påverka turtäthet mm negativt. 

Kommunen bedömer att tillfart från Norralundsvägen även ger en mindre påver-

kan på bostäderna i Östra Hårstorp.  
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Gångtrafikanterna förväntas i första hand använda sig av gång- och cykelvägsans-

lutningarna vid Mandelblomsvägen och Bävervägen eftersom de flesta målpunk-

terna ligger väster om planområdet.  

Det nya området kommer att få en allmän väg med belysning. Detta bedöms med-

föra att en ljusstörning från fordon på tillfartsvägen inte kommer att upplevas som 

en mindre påverkan än i dagsläget. Byggnaden ligger dessutom högre än vägen. 

Efter att ni byggde er hus så har kommunfullmäktige antagit både en ny över-

siktsplan (ÖP2011) och en aktualitetsprövning av denna. I aktualitetsprövningen 

beslutades att mark-och planberedskapen ska ges en ökad strategisk betydelse för 

att möta en ökad efterfrågan. I detta sammanhang pekas Dalsberg ut som viktigt 

för bostadsutvecklingen i stråket mellan Finspång och Norrköping. Kommunsty-

relsen har därefter gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bo-

stadsbebyggelse i detta område. Utsikt över landskap eller grönytor ger ett mer-

värde till en bostad vilket innebär en kvalitativ förlust om den försvinner. Förlust 

av utsikt för enskilda boende bedöms som helhet inte orsaka betydande olägenhet 

eftersom skymd utsikt ofta är oundvikligt vid en utbyggnad och förtätning av 

stadsmiljöer.  

Gångvägen nedanför Fjärilsvägen kommer att ersättas med ett gångstråk längs 

nytt dagvattenstråk i den södra delen av planområdet. Planbeskrivningen förtydli-

gas avseende detta. 

28 Fastighetsägare 13. Humlevägen 14 D. Torbjörn Lindkvist 

Är detta projekt planerat med minsta möjliga miljöpåverkan för människor och djur som vistas 

i området? 

De naturliga ängar och skogar som finns idag kommer att försvinna för alltid. Området är 

mycket uppskattat just för sin fina natur och vilda djurliv med fina gångstråk. Redan nu avver-

kas ganska omfattande mängder skog i området, finns det någon återplanterings plan för alla 

träd som har och kommer att avverkas? Finns det en beräkning på det totala CO 2 utsläppet för 

hela projektet? Är detta i linje med Paris-avtalet från 2016? 

Kommentar: Kommunen har inventerat de djur- och naturvärden som finns i om-

rådet och detaljplanen har utformats med hänsyn dessa värden. För kommunens 

skogsområden finns en upprättad skogsbruksplan. Beräkningar av CO2 utsläpp 

görs inte inom ramen för kommunens detaljplanering. Kommunen bedömer att fö-

reslagen användning av marken i detta område uppfyller kraven på en god hus-

hållning med mark och vatten. Området ligger i direkt anslutning till kommunal 

infrastruktur som vatten, avlopp och vägar. 

Kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan i november 2011 och en aktuali-

tetsprövning av denna januari 2016. I aktualitetsprövningen beslutades att mark-

och planberedskapen ska ges en ökad strategisk betydelse för att möta en ökad ef-

terfrågan. I detta sammanhang pekas Dalsberg ut som viktigt för bostadsutveckl-

ingen i stråket mellan Finspång och Norrköping. Kommunstyrelsen har därefter 

gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i 

detta område. 

29 Fastighetsägare 14. Hårstorp 1:62 Emil Hell 
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1. Vid Samrådsmötet 2018-04-24 berättade jag att det fanns Vattensalamandrar i anslutning till 

området. Har denna information tappats bort? Jag har i år redan sett Vattensalamandrar på vå-

ran tomt och skulle kunna visa er om ni tvivlar på mig. 

2. I slutet av förra året alternativt i början av detta gjorde Finspångs kommun en undersökning 

där invånarna fick möjlighet att ut särskilt viktiga natur- och rekreationsområden. Vad jag 

kunde se var aktuellt område mycket uppskattat som promenadstråk. Har detta tagits i beakt-

ning? 

3. Bullerutredningarna läser jag så som att man riskerar en högre ljudnivå än 50 dBA ekviva-

lent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad Se bilaga 1 och 

2 i rapporten från 2015. Och dessutom tror jag att det är betydligt högre ljudnivå än WSP har 

beräknat i rapporterna. Jag har jobbat med ljudmätning hos en stor arbetsgivare i Finspång. KL-

industri är allt annat än en tyst industri och 51:an hörs nu mer tydligt när man gallrat i skogen. 

4. Jag förstår inte varför man placerat hus med 8,5m till nock framför villorna 1:60 till 1:64. 

Övriga planerade hus i direkt anslutning till området har 6m till nock. Dom extra 2.5m medför 

en onödig olägenhet för befintliga hus. Det borde gå att placera husen med 8,5m bättre genom 

att öster ut ner mot området som består av skog idag. 

5. Infarten från Gronvägen till Norralundsvägen kommer inte bli bra. Willysrodellen och infar-

ten till Dollarstore fungerar inte speciellt bra idag och ökar trafiken lär det ju inte bli bättre. Ny 

infart från Risingekorset skulle bli toppen tror jag. =) 

6. Ni skriver: "Befintliga skolor i närområdet bedöms kunna tillgodose behovet". Det är nog 

inte alls så säkert enligt anställda på skolan (Låg/mellanstadiet). Dialog med skolorna kan vara 

bra. 

Kommentar: Synpunkter som framfördes under samrådet redovisas under rubri-

ken ”Synpunkter på samrådshandlingen”. 

Gångvägen nedanför Fjärilsvägen kommer att ersättas med ett gångstråk längs 

nytt dagvattenstråk i den södra delen av planområdet. Planbeskrivningen förtydli-

gas avseende detta. 

Kommunen bedömer att området kommer att utsättas för bullernivåer som under-

stiger gällande riktvärden (Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) och Industri- 

och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder 

– en vägledning (Boverkets rapport 2015:21)) 

Kommunens utgångspunkt är att varje ny prövning med detaljplan är platsspecifik 

och bedömningen av lämplig byggrätt görs från fall till fall, vilket innebär att 

byggrätten kan variera inom ett område. I detta fall har bullerpåverkan från små-

industriområdet längs Norralundsvägen gjort att det inom vissa delar av planom-

rådet bara är lämpligt att uppföra byggnader i en våning (högsta nockhöjd 6 me-

ter).  

Korsningen Norralundsvägen Gronvägen kommer att byggas om under 2020 för 

att säkerställa en bra trafiklösning. 

Detaljplanen har stämts av med Sektor Utbildning. 

30 Fastighetsägare 15. Stjärnvik 1:6 Christer Larsson 
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Det framgår inte klart och tydligt om vi som bor på Ölstad 118 och 119 kommer att bli anslutna 

till det nya området vilket vi muntligen blivit lovade. 

Det ser ut att vara en vändplan precis i anslutning till den väg vi idag använder. Stämmer det? 

Idag kör vi på en väg som ägs av kommunen men som vi sköter utan någon som helst hjälp från 

kommunen. 

Vi har 1 kilometer till soptunna och brevlåda eftersom varken post eller sophanterare kan eller 

vill leverera närmare. 

Slamtömning och annan tung trafik kan bara ske sommartid på grund av vägens beskaffenhet. 

Vår önskan är att vi blir anslutna till nya området, vilket vi har försökt med under ca 20 års tid, 

för att slippa vissa delar av sträckan på nuvarande väg som är både brant, kurvig och rent av 

trafikfarlig, dessutom är det en del av ett parkvägssystem som används av mycket folk runt 

Gron. (Som vi dessutom sköter åt kommunen). 

Kommentar: : Kommunens intention har under hela planarbetet varit att de bo-

stadsfastigheter som idag har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen ska få en 

ny tillfart genom Dalsbergsområdet. Planbeskrivningen förtydligas avseendet 

detta. 

31 Fastighetsägare 16. KL Industri Ab och KL Fastighet Finspång AB 

KL kan inte godkänna det förslag till detaljplan som nu är föremål för granskning och motsätter 

sig att planen, i nuvarande utformning, antas av kommunen. Skälen härför anförs i det följande. 

KL Industri bedriver verksamhet på den till planområdet intilliggande fastigheten Finspång 

Hårstorp 1:80 i form av utveckling, tillverkning och försäljning av nätstationer och transforma-

torkiosker i plåt och betong samt tillhörande hög- och lågspänningsprodukter. De senaste åren 

har sett en kraftig ökning av bolagets omsättning och KL sysselsätter idag över 220 personer, 

varav de flesta är bosatta i Finspångs kommun. KL utgör numera, med hänsyn till sin storlek 

och genomförda investeringar, en av Finspångs viktigaste arbetsgivare såväl på kort som lång 

sikt. Med hänsyn till den stora efterfrågan på bolagets produkter så bedrivs arbetet inom KLs 

industri i flera skiftformer såväl nattetid som helgtid. Under april 2019 driftsattes även en be-

tongfabrik samt tillhörande produktionslokal inom fastigheten. 

Den verksamhet som bedrivs av KL Industri är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet under 

miljöbalken och är godkänd genom beslut den 14 mars 2019 av bygg- och miljönämnden inom 

kommunen (dnr. M-2018-981). För verksamheten gäller särskilda föreskrivna bullervillkor, 

vilka KL Industri har att följa. 

KL har med hjälp av egen bullerkonsult låtit granska nu aktuellt förslag till detaljplan utifrån 

hur ett genomförande av detaljplanen kommer att påverka möjligheten för KL Industri att fort-

sätta bedriva verksamhet i enlighet med de villkor rörande buller som är uppställda för verk-

samheten. Utredningen som KL vidtagit ger vid handen att verksamheten, om inte ytterligare 

försiktighetsmått vidtas, kommer att innebära en betydande olägenhet för flertalet av de bostä-

der som planeras att byggas inom ramen för föreslagen detaljplan. 

Av plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) följer av 4 kap 33 a § att planbeskrivningen, om en 

detaljplan innehåller en eller flera bostadsbyggnader, ska innehålla en redovisning av beräk-

nade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en så-

dan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Av förarbeten till aktuell bestämmelse framgår att 

det får anses självklart att de värden som redovisas ska beräknas med utgångspunkt från både 
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befintliga bullerförhållanden och bedömningar av den framtida bullersituationen. Detta innebär 

bl.a. att hänsyn även ska tas till en planerad utbyggnad av bullrande anläggningar och verksam-

heter utifrån vad som är känt i samband med planläggningen (även t.ex. förändringar i produkt-

ionsvolymer och produktionssätt samt verksamhetens utvecklingsmöjligheter). Tidshorisonten 

för beräkningen behöver ofta vara längre än detaljplanens genomförandetid (prop. 2013/14:128 

s. 44). Det antecknas att Boverket anser att det är rimligt att utgå från en situation upp till fem-

ton år framåt i tiden. 

Nu aktuell detaljplan baseras på en bullerutredning från WSP daterad 2018-08-31. Det har 

framkommit att utredningen och de resultat som presenteras däri är förenad med stor osäkerhet, 

samt att ingen verklig bullermätning har utförts utan att redovisningen av buller är utförd med 

teoretiska schablonberäkningar som grund och inte verkliga värden, trots att KL Industris verk-

samhet är pågående och prövad enligt miljöbalken. Den teoretiska bullerutredningen beaktar 

överhuvudtaget inte vare sig den produktionslokal eller den betongfabrik som KL Industri in-

nehar, vilket utgör en stor brist. Det noteras vidare att även WSP anser det felaktigt att använda 

sig av schablonvärden när det finns bättre uppgifter tillgängliga (jfr. sid 6 i WSP:s rapport). Det 

är oklart varför WSP inte använt sig av de faktiska värden som finns att tillgå. KL anser därför 

att det är felaktigt att lägga utredningen från WSP till grund för en bedömning av den påverkan 

som KL Industri kommer att ha på de framtida bostäderna. KL Industris egna beräkningar visar 

dessutom på att de antaganden som WSP har gjort och som legat till grund för detaljplaneför-

slaget är felaktiga. Den verkliga åverkan från KL Industri i form av buller kommer att leda till 

att flertalet bostäder inom detaljplaneområdet får bullernivåer som överstiger de beslutade vill-

kor som KL Industri har att följa. 

Med hjälp av den bullerkonsult som KL själva anlitat kan KL även rikta följande kritik mot hur 

frågan om buller hanterats i planarbetet:  

- Kommunen borde i större utsträckning än vad som skett tagit i beaktande de osäkerheter som 

WSP:s rapport är behäftad med och som WSP själva lyfter fram i rapporten.   

- En allvarlig brist är att industribullret beräknats som dygnekvivalenta nivåer istället för be-

räknade nivåer som följer de tidsperioder och den systematik som används i Boverkets och Na-

turvårdsverkets riktlinjer. Beräkningarna tar heller inte hänsyn till momentana ljudnivåer, trots 

att sådan ljudpåverkan finns från t.ex. verksamheten som KL Industri bedriver. 

- WSP anger själva i sin rapport att den schablon som använts för att beräkna ljudnivå för indu-

stri kan användas när bättre värden inte finns tillgängliga och att beräkningen därmed är före-

nad med stora osäkerheter. KL ställer sig frågande till varför inte kommunen ifrågasatt använ-

dandet av schablon när kommunen vet att det finns verkliga värden från KL Industri att tillgå?  

- Av WSP:s rapport framgår vidare att det även med WSP:s sätt att räkna krävs att flertalet bo-

städer behöver utföras med en tyst sida. KL ställer sig frågande till varför kommunen inte hör-

sammat denna rekommendation. 

KL Industri anser att för att kraven i PBL ska följas så måste en bullerutredning tas fram som 

utgår från den faktiska bullerpåverkan som är känd vid tillfället. Det saknas anledning att utgå 

från schabloner när den faktiska påverkan i bullerhänseende är känd och mätbar samt när det 

dessutom finns bullervillkor som reglerar KL Industris verksamhet. Nämnda förhållanden har 

påpekats tidigare av KL. Trots detta har vare sig kommunen eller den av kommunen anlitade 

bullerkonsulten WSP tagit kontakt med KL Industri för att efterfråga uppgifter om verksamhet-

en och de bullervillkor som gäller för densamma, vilket är nödvändigt för att göra en relevant 

bedömning av bullersituationen.   
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Det är inte acceptabelt att en befintlig verksamhet vars bullerpåverkan har prövats enligt miljö-

balken ska behöva riskera att inskränka sin verksamhet med anledning av tillkomsten av nya 

bostäder. Detta är heller inte förenligt med PBL eller miljöbalken i dess nuvarande utformning. 

Tvärtom är det av just denna anledning som det uppställs krav på att planbeskrivningen, i fall 

som det förevarande, måste innehålla en relevant redovisning av beräknade värden för omgiv-

ningsbuller. För det fall planbeskrivningen inte innehåller en sådan redovisning av omgiv-

ningsbuller som uppfyller kraven i 4 kap 33 a § PBL är detaljplanen inte tillkommen i laga ord-

ning. Under anförda omständigheter fråntas KL även den förutsebarhet angående fortsatt drift 

av verksamheten som KL har rätt till enligt såväl PBL som miljöbalken. 

KL uppställer mot angivna bakgrund följande krav för att en detaljplan ska kunna antas:  

1. Planbeskrivningen måste, jml. 4 kap 33 a § PBL, innehålla en redovisning av beräknade vär-

den för omgivningsbuller som har sin grund i den faktiska påverkan från KL Industri.   

2. Redovisningen måste ta höjd för en förväntad utbyggnad av KL Industris verksamhet.   

3. Detaljplanen måste anpassas så att den bebyggelse som medges kommer att klara den verk-

liga ljudpåverkan som KL Industri och andra verksamheter i närområdet genererar. 

Om inte ytterligare åtgärder vidtas i bullerhänseende så anser KL att detaljplanen inte uppfyller 

de krav på lokalisering som anges i 2 kap. PBL. Det antecknas att den bullerutredning som ut-

fördes av WSP 2018-08-31 redovisar en bullersituation som inte överensstämmer med verkliga 

förhållanden och att denna utredning således inte fungerar som redovisning av beräknade vär-

den för omgivningsbuller.  

Det kan finnas möjligheter att modifiera detaljplanen på sådant sätt att en exploatering av bo-

städer kan genomföras utan att KL Industris verksamhet inskränks. Detaljplanen skulle t.ex. i 

större utsträckning kunna utformas med ökade krav på ljuddämpad sida och andra kompensat-

ionsåtgärder (motsvarande zon B i Boverkets vägledning 2015:21). KL för gärna en dialog med 

kommunen om hur en sådan detaljplan skulle kunna utformas utifrån såväl nuvarande som 

eventuell framtida verksamhet och det buller som denna verksamhet genererar. 

KL vill dock vara tydlig med att detaljplanen i nu aktuellt utförande inte kan accepteras då den 

utgör ett allvarligt hot mot den pågående verksamhet som KL Industri bedriver. KL är med an-

ledning härav angelägen om att kommunen snarast kallar till ett möte där frågan kan diskuteras 

närmare och där KL ges möjlighet att presentera sin egen bullerutredning rörande verksamhet-

en och dess påverkan på föreslagna bostäder. 

Kommentar: Kommunen bedömer att området kommer att utsättas för bullerni-

våer som understiger gällande riktvärden (Trafikbullerförordningen (SFS 

2015:216) och Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygg-

lovsprövning av bostäder – en vägledning (Boverkets rapport 2015:21)) 

32 Fastighetsägare 17. Hårstorp 1:59 Anette Asklöf 

1. Det förslag till förändring av korsningen Gronvägen-Norralundsvägen som redovisas i figur 

7 anser jag inte är tillräcklig för att få till en bra trafiksituation. Det är en mycket osäker trafik-

situation med en rondell och en fyrvägskorsning så nära varandra och dessutom saknas över-

gång för cykel- och gångtrafik. Om man använder det övergångställe som finns på Gronvägen 

vid Bävervägens hållplats så finns ingen anslutning till Norralundsvägen eller till Dollarstore. 

Nu har det har bildats en gångväg till Dollarstores parkering som inte är planlagd. 

167



 Sid 25 (28)
 

 

 

2. I planen finns inte angivet hur grönytorna som är allmän platsmark ska iordningställas eller 

skötas. Jag anser att kommunen i samband med denna detaljplan bör se över skötselplanerna 

för grönytorna på östra sidan av Gronvägen inkl Dalsberg. 

Bakgrunden till detta är att skötseln har varit under all kritik vad gäller naturmarken närmast 

vår fastighet. Den iordningställdes aldrig när projektet Fjärilsvägen avslutades och den sköttes 

inte på tio år trots att det påpekades vid ett flertal tillfällen till alla de olika personer som varit i 

ansvarig position under årens lopp. Övriga ytor runt Fjärilsvägen/Myrstigen har körts med 

slaghack några gånger om året och om inte de boende själva hade tagit på sig att klippa eller slå 

ytorna utanför sina tomter hade det sett för djävligt ut. Nu är det många boende som, efter att vi 

fick "smisk på fingrarna" av kommunen, inte längre kommer att hjälpa kommunen med den 

skötseln. Det är knappast någon bra marknadsföring av kommunen som bostadsort när ogräset 

får växa sig meterhögt i våra nyaste bostadsområden. 

Kommentar: Korsningen Norralundsvägen Gronvägen kommer att byggas om 

under 2020 för att säkerställa en bra trafiklösning. 

Tillkommande grönytor läggs in i kommunens skötselplan och ska skötas och un-

derhållas i enlighet med denna. 

33 Fastighetsägare 18. Hårstorp 1:63 Anna Westerberg 

Vi saknar svar på våra samrådssynpunkter som vi lämnade in 20180429 till samrådet! Vi öns-

kar svar på dessa för att kunna ge ett fullständigt granskningsyttrande! 

Därför lämnar vi liknande synpunkter igen... 

Finspång 20200422 

Vi anser att detaljplan Dalsberg strider mot kommunens egna värderingar och vi tycker inte att 

den är genomförbar... 

Naturvärde: Våtmark med grodor, salamandrar, tofsvipor, brun kärrhök m.m en grundläggande 

inventering bör först göras. (Vissa arter är fridlysta) 

Behovsbedömning för MKB är felaktig på vissa punkter, värden inkorrekta samt saknade åt-

gärder. 

I sammanfattningsdokumentet punkt 7, 11, 15, 19. 

I checklista behovsbedömning punkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18. 

Naturmark: Djurens vandringsväg mellan nyckelbiotop och övrig natur saknas. 

Skredrisker: Bostäder nära riskområden. Finns riskanalys för befintliga fastigheter? Då det vid 

utfarandeskedet är en överhängande risk att det blir skred vid massförflyttningar, ledningarbe-

ten och grundläggningsarbeten/pålning. Då vi redan har observerat 2 skred vid anläggningen av 

KL INDUSTRI och samt GC väg utanför våra fastigheter ser vi detta angeläget att beakta. 

Tung Industri nära bostadområde (buller och ljusstörning) 

Vi har själva varit i kontakt med miljö och hälsa då vi har blivit störda ett flertal gånger. 

Brukad åkermark som försvinner: går emot både ÖP samt riksintressen. 

Ofullständiga geotekniska utredningar. Ramböll 2019 ej beaktad i detaljplanearbetet. 
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Trafiksituation vad gäller den trafikbelastningen som det blir på det nya området 1000 for-

don/dygn är helt oacceptabelt i vårat närområde kommer bli en olägenhet. Dela upp området 

med olika infarter så att den totala trafikbelastningen fördelas. 

Ökade utsläpp och buller från den nya trafikbelastningen kommer bli märkbar annars. 

Lägga kolonilotter så nära bebyggelse skämmer området. Vem tar ansvar för att regler och för-

ordningar följs. Vart ska alla besökande parkera (80 kolonilotter) finns ej redovisat. 

Muntliga överenskommelser med kommunala tjänstemän med utfästelser om att åkermarken är 

skyddad och ska ej bebyggas. 

Och att marken är för dålig att bygga fastigheter och vägar på enligt överenskommelse med 

samhällsbyggnadschef, bygglovsinspektör och planarkitekt 2007. I den frågan har vi gått vidare 

till länstyrelsen och nu kommunjurist. 

Vi är 7 markägare som har fått denna muntliga utfästelse av dessa tjänstemän. 

Natur och rekreationsområden förstörs. Grusvägar blir asfalterade, passar inte in i landskaps-

bilden och är inte optimalt att motionera på. 

Tittar man på webbundersökningen ett grönare Finspång så tar ni inte hänsyn till kommuninvå-

narnas synpunkter. Många önskar att naturvärdena är kvar. 

Extremt stora kostnader för exploatering av området. Svårt att få kostnadstäckning för området. 

Siktlinjer från befintlig bebyggelse störs av hus högre än 1 1/2 plan. Vi önskar att tomterna 

närmast vår bebyggelse ska ha en nockhöjd på maximal 6 meter för att inte skugga! Ej 8.5 me-

ter som planförslaget säger. 

Hur löser ni skyddskogen? Den kommer inte att växa upp på 20 år och skyddet behövs omgå-

ende! 

Kommentar: Synpunkter som framfördes under samrådet redovisas under rubri-

ken ”Synpunkter på samrådshandlingen”. 

Under planprocessens gång har genomförts ett antal utredningar för att säkerställa 

de geotekniska förhållandena. Utredningarna visar på att området är lämpligt att 

bebygga under förutsättning att bebyggelsen grundläggs på rätt sätt samt att 

byggnationer i området inte får medföra en sänkning av grundvattennivån. Innan 

byggnation ska detaljerade geotekniska utredningar genomföras. 

Den stabilitetsvärdering som Ramböll gjorde 2019-05-27 ingår i den stabilitets-

värdering som genomfördes av ÅF 2019-06-28.  

Efter att ni byggde er hus så kommunfullmäktige antagit både en ny översiktsplan 

(ÖP2011) och en aktualitetsprövning av denna. I aktualitetsprövningen beslutades 

att mark- och planberedskapen ska ges en ökad strategisk betydelse för att möta 

en ökad efterfrågan. I detta sammanhang pekas Dalsberg ut som viktigt för bo-

stadsutvecklingen i stråket mellan Finspång och Norrköping. Kommunstyrelsen 

har därefter gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostads-

bebyggelse i detta område. Utsikt över landskap eller grönytor ger ett mervärde 

till en bostad vilket innebär en kvalitativ förlust om den försvinner. Förlust av ut-

sikt för enskilda boende bedöms som helhet inte orsaka betydande olägenhet ef-

tersom skymd utsikt ofta är oundvikligt vid en utbyggnad och förtätning av 

stadsmiljöer.  
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Kommunen är medveten om att detta är ett populärt gång- och motionsstråk. Där-

för kommer gångvägen nedanför Fjärilsvägen att ersättas med ett gångstråk längs 

nytt dagvattenstråk i den södra delen av planområdet. Planbeskrivningen förtydli-

gas avseende detta. 

Sammanfattning och revideringar 

Yttranden från 18 olika sakägare inkom under samråds- respektive och granskningstid. Med an-

ledning av framförda synpunkter har planeringsenheten gjort en del revideringar av planhand-

lingarna. 

Revideringar efter samrådet 

 Tillfarten till planområdet har ändrats för att säkerställa Gronvägen som huvudled för 

kollektivtrafiken. Ny tillfart till området föreslås ske via Norralundsvägen/ Gronvägen. 

 Planförslaget har anpassats till översvämningsrisker, fornlämningsområde, och indu-

stribuller från verksamhetsområdet på Norralundsvägen (skyddsområde och anpass-

ning av byggnadshöjd). 

 Planbestämmelserna har justerats till granskningsskedet. 

 Ytor för tekniska anläggningar (transformatorstationer och pumpstation för avlopp) 

har lagts till i plankartan. 

 Gång- och cykelvägen i den norra delen av planområdet utgår för att ge plats för mer 

ändamålsenliga fastigheter.  

 Gång- och cykelvägsanslutningar säkerställs både till Östra Hårstorp och passage vid 

Gronvägen/Bävervägen. 

 Naturområden har lagts in i både den västra och östra delen av planområdet för att sä-

kerställa naturvärden. 

 Fornlämningsområde har säkerställts med allmän platsmark NATUR. 

 Ytor för dagvattenhantering har säkerställts i den södra delen av området.  

Revideringar efter granskning: 

Följande redaktionella ändringar har gjorts i plankartan: 

 Gång- och cykelvägar (GÅNGCYKEL) och genomförandetid för tillfartsvägen (a1) 

redovisas med en större textstorlek. 

Följande redaktionella ändringar har gjorts i grundkartan: 

 Fastighetsbeteckningarna ses över. 

Följande redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen: 

 Förtydligande avseende kommunens intention att ge de bostadsfastigheter som idag 

har tillfart via Norralundsvägen och grusvägen öster om planområdet en ny tillfart ge-

nom Dalsbergsområdet.  

 Gångvägen nedanför Fjärilsvägen kommer att ersättas med ett gångstråk längs nytt 

dagvattenstråk i den södra delen av planområdet.  
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 Genomförandedelen förtydligas att det är Lantmäteriet som handlägger fastighetsrätts-

liga frågor. 

Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts 

Kommunen bedömer att följande synpunkter inte tillgodosetts under planarbetet: 

 

Berörd part (fastighet) Skedet då synpunkter lämnades 

Fastighetsägare 1-10  Samråd 

Fastighetsägare 12-14, 16-18 Granskning 

 

Fortsatt arbete 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplanen 

 

 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 

Marika Östemar 

Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA
Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNGCYKEL
Gångväg, Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR
Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

SKYDD
Skydd mot störning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

L
Odlingslotter och stadsodling, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2
Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Mark

+0,0
Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fornlämning fornlämning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dagvatten dagvatten, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

e1 25,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean, dock högst 200 kvadratmeter, vid uppförande
av friliggande villor., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 40,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % per fastighetsarea vid uppförande av radhus, parhus, kedjehus eller
flerfamiljshus., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 1500,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 100,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m². Endast en byggnad får uppföras som föreningslokal eller
liknande., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)
—

0,0
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1
Byggnadsverk ska placeras 6 meter från fastighetsgräns mot gata., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2
Byggnadsverk ska placeras 4 meter från fastighetsgräns mot gata., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet

d1 800,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter för friliggande villor., PBL 4 kap. 18 § 1 st

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft., PBL 4 kap. 21 §

a1
Genomförandetiden är 5 år från 2021-10-29. Allmän plats, PBL 4 kap. 21 §

ILLUSTRATIONER

Illustrationslinje - Streckad

Upplysning

Planavgift ska tas ut enligt gällande plantaxa

Grundkartans beteckningar

Traktgräns

Fastighetsgräns

Fastigheter och samfälligheter

Byggnad, beteckning

Byggnadstillbehör, beteckning

Bostad

Industri

Komplementbyggnad

Verksamhet

Övrig byggnad
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Skärmtak
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Släntmarkering

A0

Grundkarta: 2020-05-15
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Erica Ekblom 

2020-04-20  1 (2) 

Dnr KS.2019.0268 

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 

Beslut om samråd och granskning för Kalkugnen 3 

Sammanfattning 
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra 
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa 
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden 
behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl 
bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med översyner av 
gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden utifrån de nya 
tillväxtmålen. 

Syftet med detaljplanen för Kalkugnen 3 är att möjliggöra för bostäder och tillfälligt 
vistelse samt ändra bestämmelsen handel till centrum. Kalkugnen 3 omfattas av 
stadsplan förslag till ändring av stadsplanen för del av centrum (Gästgivarvägens förlängning. 
KV. Kalkugnen och KV Hotellet). Stadsplanen fastställdes av länsstyrelsen i 
Östergötland 1970-02-20. Bestämmelsen för Kalkugnen 3 är i stadsplanen enbart 
handel. Ändringen från handel till centrum, bostad och tillfällig vistelse möjliggör ett 
bredare användnings-område än enbart detaljhandel. 
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Erica Ekblom 

2020-04-20  2 (2)  

Dnr KS.2019.0268  

  

 

 

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. För att 
underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda till 
samrådsmöte.  

 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Kalkugnen 3 
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 fastigheten Kalkugnen 3. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

3. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för Kalkugnen 3 till 
Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 

 

Bilagor 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Parkeringsutredning för Kalkugnen 3 
Fastighetsförteckning (denna får inte vara äldre än 2 månader och tas därför fram 
när samråd ska ske.) 

 

Expediering 
Beslut ska delges till: 
Sektor Samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 211   Dnr: KS.2019.0268 

 

Beslut om samråd och granskning för Kalkugnen 3 

Sammanfattning 

I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 

Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 

tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att 

säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver 

skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga 

områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och 

exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. I 

samband med översyner av gällande detaljplaner prövas således tidigare 

ställningstaganden utifrån de nya tillväxtmålen. 

Syftet med detaljplanen för Kalkugnen 3 är att möjliggöra för bostäder och 

tillfälligt vistelse samt ändra bestämmelsen handel till centrum. Kalkugnen 3 

omfattas av stadsplan (förslag till ändring av stadsplanen för del av centrum 

(Gästgivarvägens förlängning. KV. Kalkugnen och KV Hotellet). Stadsplanen 

fastställdes av länsstyrelsen i Östergötland 1970-02-20. Bestämmelsen för 

Kalkugnen 3 är i stadsplanen enbart handel. Ändringen från handel till centrum, 

bostad och tillfällig vistelse möjliggör ett bredare användnings-område än enbart 

detaljhandel. 

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. För att 

underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda 

till samrådsmöte.  

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar avslag till att-sats 3, att föreslå kommunfullmäktige 

att delegera beslutet att anta detaljplanen för Kalkugnen 3 till kommunstyrelsen i 

enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen. Torgny yrkar att beslutet ska fattas 

i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut gällande att-

satserna 1 och 2, och att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut gällande att-

sats 3, förvaltningens förslag och Torgnys förslag, och ställer dem mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera beslutet att anta 

detaljplanen för Kalkugnen 3 till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ 

plan- och bygglagen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Kalkugnen 

3 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 fastigheten Kalkugnen 3. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

3. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för Kalkugnen 3 till 

Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

CBO
Centrum, Bostäder, Tillfällig vistelse, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

)+0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan , PBL 4 kap.
16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Grundkartans beteckningar
Kvarterstraktgräns

Fastighetsgräns

Bostad

Övrig byggnad

Trappa

1 m höjdkurva

Cykelbana

Gång- och cykelbana

Gångbana

Körbana

Körbana på tomt
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F A S T I G H E T E N  K A L K U G N E N  3  

F I N S P Å N G S  K O M M U N   
S T A N D A R D F Ö R F A R A N D E  

 

 
 
  

OM DETALJPLANEN  

Detaljplanens handlingar  

Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar:  

• Planbeskrivning (detta dokument)  

• Plankarta med bestämmelser i storlek A3 i skala 1:500  

• Parkeringsutredning (bilaga) 

Följande utredningar har tagits fram inför samrådet:  

• Parkeringsutredning (bilaga) 

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.  

Förfarande  

Detaljplanen tas fram med ett standardförfarande. 

Planprocess och skede  

Planen befinner sig i samrådsskedet. Samråd kommer att ske maj – juni 
2020. 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en planändring och ändra 
befintliga verksamheter från handel till bostad, tillfällig vistelse och 
centrumändamål inom fastigheten. 

Huvuddrag 

Planändringen kommer medföra att detaljplanen utformas på nytt. Planbe-
stämmelsen ändras från H- handel till C – centrum, B- bostad och O – till-
fällig vistelse. Lokalerna inom fastigheten planeras för möjliggörandet av 
bostäder, lägenhetshotell, och mindre form av vård samt möjligheten för 
mindre butiker.   

Syftet är att anpassa bestämmelserna inom planområdet till rådande förhål-
landen för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovs-
givning och underlätta bygglovsprövning. 
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F A S T I G H E T E N  K A L K U G N E N  3  

F I N S P Å N G S  K O M M U N   
S T A N D A R D F Ö R F A R A N D E  

3 

 

 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. 

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luft-
kvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i sam-
hällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utom-
husluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som regleras är 
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 
2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, ar-
senik, kadmium och nickel.  

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där sam-
verkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. 
SMHI:s program Simair används för beräkningar. I likhet med föregående 
år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon risk att MKN 
överskrids för något ämne.  

MKN vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Nor-
merna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.  
 
Fastigheten är enligt Länsstyrelsens Östgötakarta utpekad med limniska vär-
den (vattendrag). En stor andel av sådana nätverk utgörs av svagt ström-
mande – strömmande partier med inslag av forsar.  
 
Dagvattnet inom planområdet är anslutet till det kommunala ledningssyste-
met. Planförslaget innebär inga förändringar som påverkar vattenmiljön. 

Riksintresse 

Enligt Länsstyrelsens Östgötakarta omfattas planområdet 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 över 20 m inom influensområde för luftrum (Malmslätt 
flygfält). Innanför planområdet är inte bebyggelsen så hög att  
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försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt. 
 

 

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i centrala delen av Finspång. I väster angränsar området 
till Kalkugnsvägen, i norr till en befintlig parkeringsyta. Områdets södra del 
gränsar till både Bergslagsvägen och Kalkugnsvägen och området östra del 
angränsar till ett mindre torg.   
 

 

Planområdet är cirka 0,19 ha stort. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Kalkugnen 3 inom planområdet är i privat ägo och ägs av 
Amasten Finspång Lokaler AB.  
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F I N S P Å N G S  K O M M U N   
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges 
området som planlagt. Aktuell planläggning är förenlig med gällande 
översiktsplan.  
 

 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Fastigheten Kalkugnen 3 ingår i detaljplanen förslag till ändring av stads-

plan för del av centrum (gästgivarevägens förlängning kv. Kalkugnen och 

kv. Hotellet) i Finspångs kommun. Detaljplanen vann laga kraft och antogs 
av kommunfullmäktige 1969-11-28. Planen tillåter H ändamål vilket inne-
bär att fastigheten endast får användas för handelsändamål. Nuvarande plan-
bestämmelser för fastigheten är inte längre aktuella och ska ändras för kom-
mande verksamheter.   
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Miljöbedömning 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 
utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av 
detaljplanen har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan.  

Strandskydd 

Området berörs inte av strandskydd. 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen har gett ett positivt planbesked 2018-05-21 och gett 
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt 
planområde (enligt delegationsbeslut dnr. KS 2018.0171, 2018-229).   

Planförslag och konsekvenser 

Inom planområdet finns en byggnad från 60-talet med fyra våningar och va-
rierad höjd. Fastigheten är cirka 1868 kvm och det finns ett befintligt garage 
under mark. Fasaden består av tegel och stora glaspartier med lokaler i bot-
tenvåning och kontor samt verksamheter i övriga våningar.  
 
Gällande detaljplan tillåter idag byggnadshöjder på 37,0 meter (garage un-
der mark), 41,0 meter, 46,0 och 49,5 meter. Detaljplanen tillåter H ändamål 
vilket innebär att fastigheten endast får användas för handelsändamål.  
 
Vidare föreslås i nu upprättad detaljplan förändrat ändamål så att planbe-
stämmelser ändras och passar planerade verksamheter inom planområdet. 
Fastigheten Kalkugnen 3 som i gällande detaljplan utgör handelsändamål 
(H) ändras till centrum, bostäder och tillfällig vistelse (CBO). 

I övrigt förblir fastigheten inom planområdet oförändrat och är anpassad till 
befintlig bebyggelsemiljö och stadsbild. Föreslagna förändringar bedöms 
inte ha en negativ påverkan på omgivningen.  
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Service 

I närheten av planområdet finns en god kommunal service i form av äldre-
boende, förskola och grundskola. Planområdet är beläget i Finspångs  

 

centrum och har närhet till övrig offentlig service så som biblioteket, vård-
central och tandläkare. Kommersiell service i form av bland annat restau-
rang, butik, apotek, bank och dagligvaruhandel finns i området.  

Tillgänglighet 

Tillgängligheten inom planområdet för personer med nedsatt rörelse och ori-
enteringsförmåga är god och är i enlighet med PBL, PBF och BBR. Bygg-
naden har en hiss på entréplan.   
 
All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och 
lagstiftning avseende tillgänglighet. I samband med förnyelse av markbe-
handlingen i området ska god tillgänglighet till entréer säkerställas och 
framkomlighet för alla tryggas. Kommunens tillgänglighetspolicy ska till-
lämpas vid projektering inom planområdet. Höjdsättning inom planområdet 
ska ske så att lutningar inte överstiger gällande tillgänglighetsnormer. Ut-
gångspunkten är att alla entréer ska nås utan trappsteg eller separata ramp-
lösningar. 

Trygghetsaspekter 

Planområdet är befolkat och bebyggt med verksamheter och bostäder vilket 
skapar trygghet vid olika tider på dygnet. Skola, hotell och annan service 
finns inom gångavstånd. Den fysiska miljön är överblickbar, väl upplyst och 
utformad för en blandad användning. Det finns väldefinierade entréer, bil- 
och cykelparkeringar samt gångvägar. Trafiksäkerheten är god i området 
och det finns synliga trafikskyltar i området.  

Utemiljö, lek och rekreation 

Planområdets användning är enbart verksamhet och fastigheten befinner sig 
i ett centrumområde och innehåller ingen yta för lek och rekreation. Det 
finns skogs-/naturområden i närheten.  

Gator och trafik 

Gatunät 

Planområdet omgärdas i norr av Gästgivarevägen, väster av Kalkugnsvägen 
och i öster av Bergslagsvägen. Söder om fastigheten korsar Kalkugnsvägen 
och Bergslagsvägen varandra. Bergslagsvägen fungerar som en huvudled.  
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Kalkugnsvägen fungerar som en infart och leder in till fastigheten med möj-
lighet till tillfällig parkering vid bottenvåning.  
 
Planändringen kommer inte påverka gatunätet något.  

 

Gång-, cykel och mopedtrafik 

 

Inom- och i anslutning till planområdet finns cykelvägar och det finns  

trottoarer för gående även inom kvartersmarken. Mopeder får använda det 
befintliga gatunätet som finns för bilar.  
 
Kollektivtrafik 

Östgötatrafiken har hållplatser för regiontrafiken i närheten till planområdet.  

Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering och varumottagning sker inom fastigheten. Ut- och infart till fas-
tigheten sker mot Kalkugnsvägen men även via Gästgivarevägen som leder 
in till fastigheten och vidare till garaget under mark. 
 
Då fastigheten planeras för möjliggörandet från handelsyta till bostäder ger 
det ett ökat behov av platser. En parkeringsutredning har genomförts av ÅF, 
2019-11-04. Idag omfattar kontorslokalerna 1532,7 kvm BTA på två vå-
ningsplan i fastigheten. Dessa ytor föreslås omvandlas till 30 lägenheter 
(majoriteten en-rumslägenheter och mindre variant av två-rumslägenheter) i 
ett lägenhetshotell. Lägenhetshotell har antagits jämförbart med små lägen-
heter och att de har ett lägre behov av parkeringsplatser än normala lägen-
heter. Erfarenhetsmässigt brukar det anges ett behov på 7 platser per 1000 
BTA för små lägenheter. Det kan också anges som ett behov på 0,35 parke-
ringsplatser per lägenhet om lägenheten har ett rum och 0,45 för lägenheter 
med två rum. Sammanfattningsvis bedöms ungefär 8-11 platser behövas till 
fastigheten. 
 
I garage i källarplan finns 30 parkeringsplatser. Sammanfattningsvis bedöms 
därför antalet parkeringsplatser att räcka. 
 

Natur 

Mark- och vegetation 

Majoriteten av marken är hårdgjord yta då fastigheten är omringad av lokala 
gator och parkeringsplats norr om fastigheten. Längs Bergslagsvägen finns  
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vegetation i form av mindre häck och buskage. Nordöst om fastigheten och 
en längre bit bort förbi Gästgivarevägen finns tillgänglighet till Brukspar-
ken. Parken är av naturkaraktär med promenadstråk, träd och gräs samt an-
sluter till en mindre kanal där vattnet rinner från Skutbosjön. 
 
Enligt Länsstyrelsens Östgötakarta är området utpekad som en värdetrakt 
för ädellöv. Värdetrakter används för strategisk naturvårdsplanering och 
samverkan inom grön infrastruktur.  
 
 

Inga naturvärden av betydelse bedöms gå förlorade vid genomförande av 
planen. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta är det främst sandig morän i området överlag och 
på fastigheten. Någon geoteknisk utredning bedöms inte nödvändig för de-
taljplanen.  

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom eller i närheten av planområdet 
enligt Riksantikvarieämbetets karta.  

Störningar och riskfrågor 

Brandkrav 

Framkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas. Avståndet 
mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. 
 
Då fastigheten har en suterrängvåning kan maskinstegar behövas vid en 
eventuell utrymning. 

Buller 

Efter granskning enligt Boverkets rapport och riktlinjer i ”hur mycket bull-
rar vägtrafiken?” bedöms planförslaget inte innebära ökade trafikflöden och 
därmed bedöms inte en bullerutredning nödvändig. Tabellerna enligt Bover-
kets riktlinjer anger 40 km/h som lägsta hastighet för mätning av buller. 
Bullernivåerna på vägarna är enligt gällande riktlinjer lägre och fastigheten 
befinner sig därmed inte i ett bullerutsatt läge.  
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Förorenad mark 

Planområdet omfattar mark som redan är bebyggd med bostäder och det 
finns inga kända föroreningar. 

Radon 

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert. 

Risk för skred/ höga vattenstånd 

Planområdet bedöms inte ligga inom område med risk för skred eller höga 
vattenstånd. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Det finns redan befintliga byggnader på fastigheten och området ligger inom 
verksamhetsområde för VA och är anslutet till det kommunala Va-nätet. 

Värme 

Planområdet är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet 
 
El 

Området är anslutet till befintligt el- och telenät. Ledningar finns inom 
planområdet 
 
Avfall 

Enligt ”Renhållningsordning för Finspångs kommun” och dess föreskrifter 
är det fastighetsinnehavaren som ansvarar för avfall som uppkommer inom 
fastigheten. Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut de avfallsslag som 
anges i särskild bilaga till föreskrifterna.  
 
Avstånd mellan soprum eller annan behållarplats får inte överstiga 5 meter 
och dragvägens lutning inte vara större än 5 grader. Renhållaren skall ges 
tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. 
Ändringar skall utan anmodan meddelas renhållaren. Det utsorterade avfal-
let skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för männi-
skors hälsa och miljön inte uppstår.  
 
Enligt ”Avfall Sverige - Handbok för avfallsutrymmen”, ska man vid fram-
tagande av detaljplan ta särskild hänsyn till möjligheten att anordna avfalls-
hantering. Fastighetsägaren ansvarar för att tillse att avfallsutrymmen och  
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tillhörande anordningar hålls i bra skick enligt kraven i lagstiftningen, lokala 
avfallsföreskrifter och enligt handboken.  

Det finns en befintlig lastkaj på fastigheten för avfallshantering.   
Inom fastigheten kommer det finnas verksamheter som handskas med farligt 
avfall. Exempel på det kan vara kemikalier, spillolja, färgrester och lös-
ningsmedel. Närmare hur dessa ska sorteras framgår av ”Renhållningsord-
ning för Finspångs kommun” och dess föreskrifter. Farligt avfall kan lämnas 
på återvinningscentraler och i vissa kommuner kan det även lämnas på mil-
jöstationer och hämtas vid fastigheten. För Kalkugnen 3 planeras för en mil-
jöstation på entrévåning.  
 
Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för 
avfallshanteringen inom planområdet. 

 

Dagvatten 

Planområdet är idag kopplat till det allmänna dagvattensystemet. Ingen för-
ändring avses ske. Dock så rekommenderas det att dagvatten ska fördröjas 
lokalt på tomtmark med naturliga metoder, som infiltration och att takvatten 
avleds ovan mark m.m. 

Genomförandefrågor 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrätts-
liga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs 
för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.  
 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden 
i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, Va-anlägg-
ningar, vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen.  

Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om 
det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka 
inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter ge-
nomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att fastig-
hetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 
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Ansvarsfördelning 

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats. Kommunen ansvarar för 
att gator och gång-/cykelvägar anläggs, byggs om och på annat sätt iord-
ningställs på det sätt som framgår av detaljplanen. Kommunen ansvarar 
också för drift och underhåll. 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvat-
ten. Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna och är ansvarig för att vatten-, spillvatten- och dag-
vattenledningar byggs ut i området samt ansvarar för drift och underhåll 
fram till anvisad anslutningspunkt.  

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Ac-
cess AB är huvudman för telenätet. 

 

 

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och an-
svarar för anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelse-
punkt. 

Finet AB är huvudman för fibernätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess ut-
byggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastig-
het. 

Varje exploatör och fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomfö-
rande inom sin kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och 
bebyggs enligt detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt 
ledningsarbete inom kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respek-
tive servisanslutning. Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman 
om anslutning av vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele etc. när anslutning 
är aktuell. 

Genomförandeorganisation 

Genomförande och samordning 

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs kom-
mun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och all-
männa ledningar. Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska 
kontrollen av VA-ledningar och dagvattenledningar inom allmän platsmark. 
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Mark- och avtalsfrågor 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsplaneringsenheten. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 
Lantmäteriet i Linköping. 

Bygglov/ anmälan 

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov lämnas till Finspångs kom-
mun, Samhällsplaneringsenheten. Till Samhällsplaneringsenheten lämnas 
även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta 
beställs hos Samhällsplaneringsenheten. 

Genomförande inom allmän plats 

Ingen utbyggnad av allmän plats är aktuell. 

 

Genomförande inom kvartersmark 

Enskilt byggande eller ändring av ändamål kan påbörjas efter att bygglov 
beviljats och beslut om startbesked tagits. 

Anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet är upprättad. 

Preliminär tidplan 

Planering:  
Samråd om detaljplan Maj -juni 2020 
Granskning av detaljplan Augusti 2020 
Detaljplan antagande september2020 

 

*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommun-
styrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett över-
klagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till 
två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomfö-
randet. 

Tekniska utredningar  

Inom ramen för detaljplanearbetet har följande utredningar genomförts:  

• Parkeringsutredning för Kalkugnen 3, ÅF 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Planområdet innehåller endast en fastighet.  

Kvartersmark 

Detaljplanen innebär inte några eventuella förändringar i kvartersmarken 
förutom ändamålet.  
 
Allmänt sker fastighetsbildning inom kvartersmarken på eget initiativ av 
fastighetsägarna själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, till 
exempel avstyckning, kan endast sökas av den fastighetsägaren.  
 
Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, till exempel fastighetsre-
glering, kan sökas av någon av de berörda fastighetsägarna med en överens-
kommelse mellan parterna som grund för ansökan. 
 
Fastigheten Kalkugnen 3 är dock bildad och kommande detaljplan påverkar 
inte någon berörd fastighetsägare. Det är därmed inte planerad för en fastig-
hetsreglering.  

 

Servitut och ledningsrätt 

Inom planområdet finns inga servitut eller ledningsrätter inregistrerade en-
ligt fastighetsrapporten för Kalkugnen 3.  
 
Nuvarande detaljplan redovisar inte heller allmänna underjordiska ledningar 
(u-områden). Framtida ledningar kan säkerställas genom ledningsrätt på ex-
ploatörens initiativ och bekostnad. Ansökan om ledningsrätt ställs till Lant-
mäteriet.  

Ekonomiska frågor 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Alla kostnader på kvartersmark belastas fastighetsägaren/ exploatören 

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, park mm) 
inom detaljplanen bekostas med skattemedel 

Vatten/avlopp, el/energi, tele mm 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ända-
mål av ledningsägare och operatörer. 

193



 
F A S T I G H E T E N  K A L K U G N E N  3  

F I N S P Å N G S  K O M M U N   
S T A N D A R D F Ö R F A R A N D E  

15 

 

 

Fastighetsbildning mm 

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan 
berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäteri-
myndigheten besluta om ersättning. 

Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt 
överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut. 

Bygglov, anmälan och planavgift 

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

Planavgifter regleras i samband med kommunens markförsäljningar. För öv-
rig befintlig bebyggelse tas planavgifter ut i samband med bygglov. 

Deltagande i planarbetet 

 

Konsulter 

Tesad Alam Fastighetsutvecklare på Svefa  

Exploatörer 

Amasten Finspång Lokaler AB 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Erica Ekblom 
Planarkitekt 
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Checklista för undersökning om bety-

dande miljöpåverkan detaljplaner 

Datum: 2020-04-17 
Dnr.: 2018.0171 

1 (7) 

 

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 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och miljö-

balkens MKB-förordning 

 
Planens beteckning Detaljplan för Kalkugnen 3 

Planens syfte och lo-

kalisering 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en planändring och 
ändra befintliga verksamheter från handel till bostad, tillfällig vistelse 
och centrumändamål inom fastigheten. 

 

Förhållande till andra 

planer 

Fastigheten Kalkugnen 3 ingår i detaljplanen förslag till ändring av 

stadsplan för del av centrum (gästgivarevägens förlängning kv. Kalk-

ugnen och kv. Hotellet) i Finspångs kommun. Detaljplanen vann laga 
kraft och antogs av kommunfullmäktige 1969-11-28. Planen tillåter H 
ändamål vilket innebär att fastigheten endast får användas för han-
delsändamål 

  

Tidigare miljöutred-

ningar inventeringar 

 

Kommunens bedömning 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva genomföras. 

Bifogad checklista och övriga indikatorer utgör bedömningsgrunder.  

 

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.  
 
 
Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen  
eller i särskild MKB. 
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 Sid 2 (7)
 

 

 

Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan 
Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens be-
stämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument ut-
värderas eller kommenteras.  
 
Förordnanden, skydd och till-

ståndskrav 
- som alltid ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Ja Nej Kommentarer/kunskapsläge 

Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet 

som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även 

tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande 

risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.) 

 X 

 

 

Omfattar planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som nämns i 3 § eller bilaga 3 Fo 

(1998:905) om MKB. 

 X  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd för vattenverksam-

het eller markavvattning enligt 11 kap miljöbal-

ken? 

 X  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd eller dispens enligt 

7 kap 28 a (Natura 2000) i miljöbalken? 

 X  

Riskerar planen/ändringen att bidra till att en 

miljökvalitetsnorm överskrids i eller utanför 

planområdet? 

 X  

 
Om ja på någon punkt leder detta alltid till BMP och att miljöbedömning skall göras enligt mil-
jöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen medger 
har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att genomföran-
det av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan medges. Kom-
munen har dock alltid möjligheten att göra ett avsteg om det uppenbart kan motiveras med stöd 
av kriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB-förordningen. Denna möjlighet skall dock nyttjas ytterst 
restriktivt.  
 
Kriterierna och orsakerna till det beror på lagstiftningens utformning och därigenom lagstiftarens 
presumtiva bedömningar. Konsekvensen om avsteget ogillas kan innebära gillade överklaganden 
och därmed väsentliga förseningar och fördyrade omkostnader.   
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Bedömningsgrunder enligt kriterierna i MKB-förordningens bi-

laga 2 och 4 

 
Risk för inverkan leder till att faktorn ska behandlas och utredas i planbeskrivningen. Risk för 
betydande påverkan leder till att faktorn dessutom skall behandlas i miljöbedömning. 
 
Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Befolkning 

Sammanhängande grönstråk 

och grönytor i tätort. 

X   Cirka 300 m från detaljplanområdet finns samman-

hängande grönstråk 

Rekreationsområde X   Finns inom närområdet 

Tyst/ostörd miljö X    

Barriäreffekter X    

Social miljö som aktivitets-

plats, träffpunkter, förenings-

liv 

X   På torget utanför planområdet finns träffpunkt med 

aktivitetsplats 

Trygghet i utemiljöer X   Kan upplevas tryggare då det även blir boende i 

kvarteret istället för bara handel 

Kulturmiljö X    

     

     

Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 

risk för dricksvattenbrunnar 

X    

Skredrisk X    

Översvämningsrisk X    

Lokalklimat X    

Ljusförhållanden X    

Radon i mark X   Finspång kommuns generella inställning är att all 

byggnation ska genomföras radonsäkert. 
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Kan planens genom-
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Gifter i miljön och markför-

oreningar 

X    

Buller från omgivning och till 

omgivning 

X  60 

LAeq,24h  

 

 70 

LAeq,24h 
70 
LAmax,24 

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och 

vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-

plats om en sådan ska anordnas i anslutning till bygg-

naden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader 

om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid 

fasad är istället 65 dBA. 

  

Buller vid fasad? X  60 

LAeq,24h  

 

  

EMF/strålning X     

Mängden av hälsofarliga äm-

nen i luft (verksamheter, tra-

fik, uppvärmning, partiklar, 

lukt, allergener etc) 

X    

Mängden hälsofarliga ämnen i 

vatten 

X    

Olycksrisk - farligt gods och 

farliga ämnen. 

X    

Olycksrisk - trafiksäkerhet X    

Trafiksituationen inom och 

utom planområdet 

X    

Kommer detaljplanen att ge 

upphov till betydande ökning 

av fordonstrafik 

X    

Mark, vatten och Miljö 

Geologi/hydrologi (nivå, rikt-

ning tillgång) 

X    

Alstrande av föroreningar till 

mark 

X    

Grundvatten (kvalité) X    
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Kan planens genom-
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r B

M
P

 

Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Ytvatten (nivå, riktning, till-

gång kvalité) 

X    

Naturmiljö och vattenmiljö 

Skyddsvärd naturmiljö X    

Kända skyddsvärda arter X    

Speciella särdrag i naturmil-

jön och vattenmiljön och 

sammansättningen av 

växt/djurarter. 

X    

Rödlistad eller hotad 

växt/djurart  

X    

Möjligheten för flora och 

fauna att röra sig mellan olika 

områden. 

X    

 

Hushållning med resurser 

Alstringen av avfall X   Hushållsavfallet kommer att öka i och med omvand-

lingen från handel till tillfälligt boende/boende. Fin-

spångs tekniska verk ansvarar för avfallshanteringen. 

Landskaps-/ stadsbild X    

Nyttjandet av befintlig infra-

struktur, 

(el,tele,väg,värme,VA,etc)  

 

 

X 

 

 
 

 

 
 

 

Nyttjandet av befintliga bygg-

nader 

 

 

X 

 

 
 

 

 
 

Omvandling av handel till bostäder i befintlig bygg-

nad. Positivt istället för tomma lokaler som ska un-

derhållas. 

Nyttjandet av närliggande 

service,(lokaltrafik, affär, fri-

tidsanl. etc.)  

 

 

 

X 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fastighetsnära källsortering  X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Människors möjlighet att gå 

eller cykla som mest ration-

ella färdsätt. 

X    

Möjlighet att nyttja odlingsbar 

mark 

X    

Sammanhängande orört 

markområde. 

X    

Riksintressen  

MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-
den 

X    

MB 3 kap 3 § 

-om särskilt känsliga områden ur 

ekologisk synpunkt 

X    

MB 3 kap 4 § 

- om jord- och skogsbruk 

X    

MB 3 kap 5 § 

- om yrkesfisket, rennäringen och 
vattenbruket 

X    

MB 3 kap 6 § 

- om Naturvärden, kulturvärden 
grönområden i tätort och friluftslivet 

X    

MB 3 kap 8 § 

- om områden lämpliga för vissa 

anläggningar. 

X    

MB 3 kap 9 § 

- om totalförsvarets behov 

    

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Ger planen förutsättningar till 

miljöfarlig verksamhet? 
 X  
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 Sid 7 (7)
 

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Påverkar planen byggnads-

minne, fornminne, världsarv 

etc? 

 X  

Innebär planen komplette-

ringsbebyggelse eller förtät-

ning av tätorten? 

 X  

 
Negativ påverkan miljömålen Ja Nej Kommentar/kunskapsläge 

 

 

Frisk Luft  X  

Grundvatten av god kvalité  X  

Levande sjöar och vattendrag  X  

Myllrande våtmarker  X  

Ingen övergödning  X  

Bara naturlig försurning  X  

Levande skogar  X  

Ett rikt odlingslandskap  X  

God bebyggd miljö  X  

Giftfri miljö  X  

Säker strålmiljö  X  

Skyddade ozonskikt  X  

Begränsad klimatpåverkan  X  

Ett rikt växt och djurliv  X  

 
 
 
Upprättad av 
 
Erica Ekblom 
Planarkitekt 
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Parkeringsutredning Kalkugnen 

 

1 Bakgrund och förutsättningar 
Amasten har sökt bygglov för att bygga om kontorslokaler i centrala Finspång till ett 

lägenhetshotell. Bygglovskontoret har efterfrågat en parkeringsutredning. 

Kontorslokalerna omfattar 1532,7 kvm BTA på två våningsplan. I husets garage finns 

30 platser som servar hela husets olika verksamheter. Enligt uppgift från kunden finns 

inga dedikerade platser för någon av verksamheterna. Erfarenhetsvärden för behov av 

parkeringsplatser till kontorsplatser ger ett behov på 7 platser per 1000 BTA. Det ger 

ett bedömt behov på 10-11 platser för dagens situation. 

2 Exploatering 
Kontorslokalerna föreslås omvandlas till 30 lägenheter i ett lägenhetshotell. 

Lägenhetshotell definieras som hotell. Då hotell har väldigt olika förutsättningar 

beroende på läge och typ, är det ovanligt att det finns parkeringsnormer för dessa. 

Nedan har därför erfarenhetsvärden för små lägenheter använts för att bedöma nivå 

på parkeringsplatser. En referens på norm för hotell har använts, Järfälla kommun har 

angett 5 platser/1000 BTA för de centrala delarna av kommunen. 

Stockholmskommunerna har bl.a stora skillnader i tillgänglighet till kollektivtrafik jmf 

med Finspång och har inte heller samma närhet till arbetsplatser mm som Finspång 

har så normen bör ses som en indikation på nivå. Som ett räknerexempel med 

Kalkugnsomvandlingen ger det 8 platser. 

 

Lägenhetshotell har antagits jämförbart med små lägenheter och att de har ett lägre 

behov av parkeringsplatser än normala lägenheter. Erfarenhetsmässigt brukar anges 

ett behov på 7 platser per 1000 BTA för små lägenheter, det ger ett behov på 11 

parkeringsplatser. Det kan också anges som ett behov på 0,35 parkeringsplatser per 

lägenhet om lägenheten har ett rum och 0,45 för lägenheter med två rum. Det ger ett 

behov på ca 11 platser.  
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Typ Antal  Norm Totalt antal 

parkeringsplatser 

1 rok 23 0,35 8 

1, 5 rok 3 0,35-0,45 1-1,5 

2 rok 3 0,45 1,5 

 

Då lägenhetshotellet förmodligen i stor utsträckning kommer att användas för tillfälligt 

boende bedöms biltillgängen något lägre än för små lägenheter. Däremot är 

resmönstret i Finspång är bilorienterat varför tex inhyrda konsulter till Siemens kan 

förväntas ta med bil även om de bara bor under veckorna. 

 

Sammanfattningsvis bedöms ungefär samma antal bilparkeringsplatser som till dagens 

verksamhet behövas, ca 8-11 platser. 

 

Det bör även finnas plats för cykelparkering till lägenheterna. Till en vanlig liten 

lägenhet kan en cykelplats inomhus ses som en rimlig nivå. Då detta handlar om ett 

hotell, kan en lägre nivå per lägenhet vara rimligt, 20 platser, ger ett ytbehov på 40 

kvm. Möjlighet att låsa fast sin cykel bör finnas. 
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Marie Lundström 

2020-04-28  1 (2) 

Dnr KS.2020.0337 

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

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

Kommunstyrelsen 

Internkontroll sektor social omsorg maj 2020 

Sammanfattning 
Internkontrollen för maj 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 1 2020 

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 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Besluten skall även redovisas till 
kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige. 

Kontrollerna visar: 

Det är 17 ärenden, inom olika insatser, där den enskilde har väntat mer än 3 
månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Antalet insatser som ej 
verkställts har ökat gentemot föregående kvartal och ligger ungefär i nivå med 
motsvarande period föregående år. Längsta väntetid har sjunkit något inom daglig 
verksamhet och ökat inom bostad och kontaktpersoner gentemot föregående 
kvartal och motsvarande period föregående år. 

Följande åtgärder redovisas: 

Åtgärder har satts in för att följa upp de ärenden där insats ej verkställts. Behovet av 
fler platser inom bostad med särskild service har lyfts och arbetas med. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg maj

2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att ta informationen till protokollet
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 207   Dnr: KS.2020.0337 

 

Internkontroll sektor social omsorg maj 2020 

Sammanfattning 

Internkontrollen för maj 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 1 2020 

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 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Besluten skall även redovisas till 

kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige. 

Kontrollerna visar:  

Det är 17 ärenden, inom olika insatser, där den enskilde har väntat mer än 3 

månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Antalet insatser som ej 

verkställts har ökat gentemot föregående kvartal och ligger ungefär i nivå med 

motsvarande period föregående år. Längsta väntetid har sjunkit något inom 

daglig verksamhet och ökat inom bostad och kontaktpersoner gentemot 

föregående kvartal och motsvarande period föregående år. 

Följande åtgärder redovisas:  

Åtgärder har satts in för att följa upp de ärenden där insats ej verkställts. Behovet 

av fler platser inom bostad med särskild service har lyfts och arbetas med. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg 

maj 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 

2. Att ta informationen till protokollet  

- - - - - 
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Månadsrapport 

internkontroll 

Maj 2020 - Sektor Social omsorg 
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Sektor Social omsorg, Månadsrapport internkontroll 2(3) 

Innehållsförteckning 

Utfall ................................................................................................................................................................................ 3 

Biståndsbeslut .......................................................................................................................................................................... 3 
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Sektor Social omsorg, Månadsrapport internkontroll 3(3) 

Utfall 

Biståndsbeslut 

Risk: 

Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid med risk för straffavgift 

 

Kontrollmoment Utfall 

Kontroll att beviljade insatser verkställs  Stor avvikelse 

Att beviljade insatser verkställs inom lagstadgad tid 

Kommentar Kvartal 1 2020 

Sektor Social omsorg 

Sammanfattning 

Utfall stor avvikelse har valts på grund av att det är 17 ärenden där den enskilde väntat mer än 3 månader på 

verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Den som väntat längst har väntat 1041 dagar. Antalet insatser som ej 

verkställts har ökat gentemot föregående kvartal och ligger ungefär i nivå med motsvarande period föregående år. 

Längsta väntetid har sjunkit något inom daglig verksamhet och ökat inom bostad och kontaktpersoner gentemot 

föregående kvartal och motsvarande period föregående år. 

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 2020. 

  

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1041 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 866 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 369 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 265 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 182 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 134 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 116 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 333 

Daglig verksamhet Ej verkställt 99 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 398 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 348 

Kontaktperson LSS Avbrott 328 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 173 

Kontaktperson LSS Avbrott 169 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 113 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 727 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 477 
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Marika Sjödin 

2020-05-20  1 (1) 

Dnr KS.2018.0408 

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 

Hundpark i Finspångs tätort - Ändring av lokala 
ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 
Den 4 mars 2020 tog kommunstyrelsen beslut om att en kommunal hundpark ska 
anläggas söder om Grosvadsområdet. Det beslutades även att sektor 
samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för anläggande av kommunal 
hundpark med 130 000 kronor och att finansieringen sker inom ramen för 
Offentliga miljöer enligt beslut 2019-§ 18, KS.2048.1309. 

I samband med att hundparken anläggs behöver kommunens lokala 

ordningsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2008-08-27 § 185 uppdateras, 

se bilaga 2. Under § 15-17 regleras vad som är tillåtet och ej gällande hundar. I § 16 
anges att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område. 
Paragrafen behöver kompletteras med följande text: ”Hundar behöver dock ej 
hållas kopplade i en kommunalt anlagd hundpark”.     

Den föreslagna att-satsen till kommunfullmäktige fanns med i det tidigare 
tjänsteutlåtandet som gick till kommunstyrelsen, men när texten genererades till 
protokollet så föll den att-satsen bort. Därför går detta förslag till beslut nu i 
efterhand. 

Förslag till beslut 

1. Att § 16 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Finspångs kommun
uppdateras med att ”Hundar behöver dock ej hållas kopplade i en
kommunalt anlagd hundpark”.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 63 (63) 

Sammanträdesdatum:  

2020-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 101   Dnr: KS.2018.0408 

 

Anläggande av kommunal hundpark 

Sammanfattning 

Under åren har det inkommit ett flertal förslag angående anläggning av en 

kommunal hundpark. Kommunfullmäktige tog 2018 ett principbeslut att 

kommunen kan anlägga en hundpark ifall en förening blir motpart och tar hand 

om den regelbundna tillsynen.  

Efter detta principbeslut har möten hållits med intresserade privatpersoner för att 

diskutera upplägg och placering. Vid ett möte 2019-10-21 framkom det att 

kommunen kan acceptera att en intresseförening blir motpart. Vid mötet lade 

kommunen även fram fyra förslag för placering av hundparken varav två förslag 

bedömdes som mest intressanta av de närvarande hundägarna. Ett platsbesök 

gjordes vid de intressantaste områdena, söder om Grosvad och vid Gron. Bland 

de hundägare som har gjort sin röst hörd så är Grosvad det populäraste 

alternativet.  

Förvaltningen anser således att det finns två förslag för placering av hundparken 

att ta ställning till, söder om Grosvadsområdet och intill badplatsen vid Gron. Se 

bilaga 1 för förslag på utformning, bilder samt för och nackdelar för de båda 

platserna.  

Kostnadsberäkningar har tagits fram för de olika platserna, i beräkningarna ingår 

exempelvis stängsel, hundlatrin och informationsskylt. Gällande förslaget vid 

Grosvad ingår även en bänk samt skydd (mindre stängsel) för vissa större träd, 

total kostnad beräknas till 130 000 kronor. Vid Gron ingår en viss slyröjning, 

total kostnad beräknas till 160 000 kronor. Den årliga drifts- och 

underhållskostnaden beräknas till 3 000 kronor per år.  

Sektor samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt 

beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av kommunal hundpark. 

Projektet finns inte beslutat i investeringsplan för 2019-2021 men finansiering 

önskas ur medel till förfogande för Offentliga miljöer som för närvarande uppgår 

till 11 043 tkr. 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hugo Anderssons (C) 

yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

210



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 64 (63) 

Sammanträdesdatum:  

2020-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anlägga en hundpark i området söder om Grosvad 

2. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för 

anläggande av kommunal hundpark med 130 000 kronor 

3. Att finansieringen sker inom ramen för Offentliga miljöer enligt beslut 

2019-§ 18, KS.2048.1309 

Reservation 

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

förmån för Torgny Mauers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2008-09-16 1(5)

FFS 101.00
FB

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun

Förslag till lokal ordningsstadga har antagits av Finspångs kommunfullmäktige 2008-08-
27, § 185.

Finspångs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med be-
myndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningsla-
gen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap
ordningslagen (1993:1617).

Nedanstående lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den all-
männa ordningen i Finspångs kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte
att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska
varor.

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap
2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om
torghandel

§ 3
Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av 1 kap 2 § and-
ra stycket ordningslagen till allmänt begagnade upplåtna bad- och fritidsområden samt begrav-
ningsplatser jämställas med offentlig plats.

§ 4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 18 § och
19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m

§ 5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra
vad som behövs för att undvika skadlig inverkan på miljön och att allmänheten utsätts för till-
fälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning-
ar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens och andra utryckningsfordons
arbete hindras.
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Schaktning, grävning m m

§ 6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, transport och/eller tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett
sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

§ 7
Arbete som orsakar störande buller på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nit-
ning, får ske utan polismyndighetens tillstånd på vardagar mellan kl. 07.00-18.00.

Arbete som orsakar störande buller på offentliga platser får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd på vardagar mellan kl. 18.00-07.00 samt alla tider samtliga helgdagar.

Containrar

§ 8
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats,
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre
höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

§10
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp
på sådana husväggar, berg- och betongväggar, staket stolpar eller liknande som vetter mot of-
fentlig plats.

Tillstånd behövs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som
avser rörelsen på byggnad där rörelsen finns.

Det är inte tillåtet att, inom detaljplanelagt område, inom tättbebyggt område eller inom sam-
manhållen bebyggelse, på gång- och cykelbanor placera skyltar, tavlor, stativ eller liknande
ställning, vars syfte är att saluföra varor eller information om verksamheter.

Det är tillåtet att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordning som är avsedda för
detta ändamål och inte utgör hinder för framkomligheten på gång- och cykelbanor.

Högtalarutsändning
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§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

§ 12
Spritdrycker, vin eller starköl får ej förtäras på följande offentliga platser i Finspångs kommun
om inte tillstånd till servering föreligger.

- Inom det område i centralorten Finspång som begränsas av gator och offentliga platser
som är belägna innanför eller i den gräns som bildas av Hyttvägen och dess förlängning
mot norr och söder, Norrköpingsvägen (Riksväg 51), järnvägsspåret utmed Skutbosjön,
samt Slottsvägen. (karta bilaga A).

- Skolgårdar eller andra områden där det dagligen bedrivs skolverksamhet.
- Badplatser.

Ambulerande försäljning

§ 13
Ambulerande försäljning får inte ske inom följande områden i centralorten Finspång

- Inom det område som begränsas av gator och offentliga platser som är belägna innanför
eller i den gräns som bildas av Hyttvägen och dess förlängning mot norr och söder,
Norrköpingsvägen (Riksväg 51), järnvägsspåret utmed Skutbosjön, samt Slottsvägen.
(karta bilaga A).

Förbudet gäller inte försäljning av stencilerade och tryckta skrifter samt välgörenhets- och de-
monstrationsmärken
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk en-
dast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 §
ordningslagen.

Badförbud

§ 14
Bad är förbjudet inom hela vattenområdet som avgränsas av en linje i sjön Bönern, 100 meter
väster om (uppströms) Hällestadsbron (Sergels väg) till en linje i Skutbosjön 50 m söder om
Skutenbron (väg 51).

Hundar

§ 15
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i des-
sa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person, service- eller signalhund för funk-
tionshindrad person eller för polishund i tjänst, med i 15 punkt 2 angivna undantag.

För beviljad och ordinerad ledarhund för synskadad person, service- eller signalhund för funk-
tionshindrad person, gäller det som sägs i 16 och 17 §§ endast vid allmänna badplatser.
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Sådan hund skall vara tydligt märkt så att det framgår vilken sorts hund det är samt vem den
tillhör.

§ 16
Hundar skall hållas kopplade på gatu- och parkmark, torg, cykel- och gångbanor, kommunens
allmänna badplatser (offentlig plats inom detaljplanelagt område, tätort och/eller sammanhållen
bebyggelse) inom begravningsplatser samt i motionsspår.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och tele-
fonnummer.

Hundar får dock inte vistas på allmän försäljningsplats medan torghandel pågår.

§ 17
Föroreningar skall plockas upp på gatu- och parkmark, torg, cykel- och gångbanor, kommunens
allmänna badplatser (offentlig plats inom detaljplanelagt område, tätort och/eller sammanhållen
bebyggelse), inom begravningsplatser samt i motionsspår.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 18
Det är förbjudet att utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor på andra
tider av året än nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj.

Skjutning med luftvapen m m

§ 19
Luftvapen, fjädervapen, pilbågar, slangbågar och paintballvapen får inte användas på offentlig
plats inom detaljplanelagt område, tätort och/eller sammanhållen bebyggelse utan tillstånd av
polismyndigheten.

Ridning, löpning och gång

§ 20
Ridning får inte ske i särskilt iordningställda och utmärkta motionsspår eller skidspår. Löpning
eller gång får inte ske i anlagda och utmärkta skidspår.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelser av lokal ordningsföreskrift

§ 22
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 9 §§, 10 § första stycket, 11
§, 12 §, 13 § första stycket, 14 och 16 – 20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 §
andra stycket ordningslagen.
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I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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Maria Forneman 

2020-06-02  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen samt som ledamot i uppföljningsgrupp 
för miljö och samhällsbyggnad 

Sammanfattning 

Per-Olof Hårsmar (KD) har kommit in med en begäran att bli entledigad som 

ersättare i kommunstyrelsen samt som ledamot i uppföljningsgrupp för miljö och 

samhällsbyggnad. 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Per-Olof Hårsmar (KD) från uppdraget som ersättare i

kommunstyrelsen samt som ledamot i uppföljningsgrupp för miljö och

samhällsbyggnad

2. Att tacka Per-Olof Hårsmar för den tid han haft uppdraget
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Maria Forneman 

2020-06-02  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdrag i miljö och 
samhällsberedningen 

Sammanfattning 

Camilla Boström (C) har inkommit med en begäran att bli entledigad från sitt 

uppdrag i miljö och samhällsberedningen. 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Camilla Boström (C) från sitt uppdrag i miljö och

samhällsberedningen

2. Att tacka Camilla Boström för den tid hon haft uppdraget
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Från: Camilla Boström <cambostrom@gmail.com> 
Skickat: den 1 juni 2020 20:25 
Till: Maria Forneman 
Ämne: Uppsägning plats i miljö o samhällsberedningen 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 

Hej,  

Avsäger mig min plats i miljö och samhällsberedningen,  

 

Mvh 

Camilla Boström 

Mp Finspång 
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Maria Forneman 

2020-06-04  1 (1) 

Dnr KS.2020.0001 

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

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

Kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
lärandeberedningen 

Sammanfattning 

Joakim Randy Hansen (V) har inkommit med en begäran att få bli entledigad 

från sitt uppdrag som ledamot i lärandeberedningen. 

Förslag till beslut 

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

lärandeberedningen

2. Att tacka Joakim Randy Hansen för tiden han haft sitt uppdrag
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