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Finspångs kommun

• 22 000 invånare
• Tillväxtmål – 30 000 2035 

• Lång historia som bruksort
• Stora skogsarealer och många sjöar

• Agenda 2030 – grunden för kommunens 
strategisk plan

• Ny ÖP - granskning



Den långa resan 

2017 2018 2019 2020

1. Politiskt uppdrag
2. Få med verksamheter och bolag

Framtagande plan



Processen utvecklades under resan ..

• Utgick från lathunden,
anpassade till Finspång!

• Inspirerades av andra 
kommuners planer och processer
(Västerås, Ljungby, Linköping 
.. med flera)  

• Använt stödmaterial som finns



Organisation och kommunikation

Organisation
• Arbetsgrupp
• Styrgrupp – politiker och chefer

• Arbetsgruppens arbete
 Stormöten
 Mindre grupper
 Individuella möten

• Viktiga delar 
 Iterativ och flexibel
 Lärande i fokus 
 Förankring

KLG

Pol

Ledn

SO

Utb

SHB

AG

VO
FTV

VBFinet



Sök de ”öppna” fönstren



Hur påverkade värmeböljan 2018 verksamheten vid 
Finspångs kommuns olika enheter? 

Störst påverkan Minst 
påverkan

För-
skolor

Hem-
tjänst

Särskilda 
boenden LSS + 

PA

För-
skolor

Särskilda 
boenden

LSS + PA Hem-
tjänst

Väldigt mycket 25% 100% 25% 0%
Mycket 50% 0% 75% 75%
Måttligt 25% 0% 0% 25%
Inget

0% 0% 0% 0%
n 4 4 4 4

Projekt – LiU – påverkan värmeböljan



3V - Verktyg för värme i välfärd 



Steg 2 - Analysera

Samhällsområden
• Teknisk försörjning och infrastruktur
• Bebyggelse och byggnader
• Människors hälsa
• Fritidsverksamhet och besöksnäring
• Natur- och kulturmiljöer

Klimateffekter



Analys av samhällsområden 

• Av klimateffekter inom de 5 samhällsområden 

 Konsekvenser
 Särskild sårbara grupper



Övergripande mål

Finspång ska vara ett samhälle som står robust inför 
klimatförändringar som förväntas vid slutet av seklet (år 2100) så att 

medborgarna kan känna sig trygga och säkra. 

För att nå målet
• Planering och utveckling ske med hänsyn till kommande klimatförändringar
• Sektorer och bolag anpassa sina verksamheter till ett framtida förändrat klimat



Steg 3 – Identifiera möjliga åtgärder

• Behov av åtgärd
• Redan vidtagna åtgärder
• Befintligt underlag

• Förslag till åtgärder - åtgärdstyper
 Analyserande
 Informativ
 Styrande/organisatorisk
 Fysiska/tekniska



Steg 4 – Prioritering av åtgärder



.. planning is everything, the plan is nothing .. eller?

• Processen
 Höjt kunskapsnivå - hela organisationen
 Identifierat gemensamma utmaningar
 Skapat kontaktytor
 Bollen i rullning ..

• Planen - verktyg för verksamheter
 Bakgrund och underlag
 Politisk inriktning
 Åtgärdslista 

• Politiken 
 Äntligen!



Den perfekta implementering finns inte .. 

• Implementering - identifierad risk i internkontrollplan
• En del av befintliga strukturer och processer

 Får in i styrmoment som följs upp
 Naturlig del av varje verksamhet

• Riskhanteringsgruppen - uppföljning av planens åtgärder 
• Strategisk plan – Agenda 2030 – sektorer beskriva sitt 

klimatanpassningsarbete 



Hur har det gått under 2020?

• Corona .. Corona .. Corona .. 

• Inför sommaren – checklistor 
• När värmen kom – åtgärdslistor som plansch 

till samtliga verksamheter

• Planering 
 SCALGO
 Projekt för styrdokument - dagvattenhantering

• Fritidsutveckling
 Underlag för beslut om ny bandyplan

• Matgrossistupphandling


