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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-03 1

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Upplysning av uppdrag och reglemente

Beslut
Krisledningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden aktiverades av krisledningsnämndens tillika kommunstyrel-
sens ordförande 2020-06-01. Som inledning på krisledningsnämndens första sam-
manträde presenteras beslutet och nämndens uppdrag. 

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut att aktivera krisledningsnämnden, 2020-06-01.
Reglemente för krisledningsnämnde, antagen 2019-10-21 § 192.

Dagens sammanträde
Krisledningsnämndens ordförande informerar om beslutet att aktivera krislednings-
nämnden och nämndens uppdrag.  

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-03 2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Godkännande av dagordningen

Beslut
Krisledningsnämnden godkänner sammanträdets dagordning med tillkommande 
ärenden.

Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att utöver aviserade punkter till dagordningen lägga följande 
punkter: 

- Ansöka om statsbidrag för merkostnader till följd av COVID-19.
- Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-03 3

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2020/115 047 KS

Ansöka om statsbidrag för merkostnader till följd av COVID-19

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att ansökan av statsbidrag ska ske för de merkostnader som sjukdomen COVID-

19 medfört inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten när ansökan öpp-
nar.

Ärendebeskrivning
Under perioden 1 oktober till den 30 november 2020 kommer det att finnas möjlig-
heter att hos Socialstyrelsen ansöka om merkostnader till följd av sjukdomen covid-
19. Merkostnaderna ska avse hälso- och sjukvård samt socialtjänst gällande omsorg 
om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag
SFS 2020:193.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Socialchefen
Socialförvaltningen
Kommunfullmäktige
Socialt ansvarig samordnare

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-03 4

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2020/116 KS

Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att medarbetare inom socialförvaltningens som arbetar med omsorgstagare ska 

tilldelas ett extra lönepåslag i samband med utbetalningen av lönen i juni. 
Påslaget ska vara på 2 000 kronor baserat på heltid. Utgiften ska redovisas 
som aktivitet 1018.

att verkställande av beslut ska redovisas till krisledningsnämnden. Om krisled-
ningsnämnden avaktiverats ska redovisningen lämnas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
För att visa uppskattning och tacksamhet för det jobb som medarbetare inom om-
sorgen har utfört har ärendet lyfts på dagens sammanträde. 

Förslaget till beslut är att i samband med löneutbetalningen i juni betala ut löne-
påslag till anställda inom socialförvaltningen som arbetar med omsorgstagare. Sum-
man som betalas ut till de som kvalificerar sig ska baseras på 2 000 kronor för en 
heltidtjänst. 

Skickas till
HR-avdelningen 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen 
Socialnämnden för kännedom
Kommunfullmäktige för kännedom

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-03 5

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Övriga frågor
Punkten utgår i brist av frågor.

______________

714
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 88

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2020/96 042 KS

Godkännande av årsredovisning 2019, Samordningsförbundet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Kalmar län.
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län översänder 2019-04-10 årsredovisning och revi-
sionsberättelse 2018 till medlemskommunerna för prövning om års-redovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning.
Revisionsberättelse. 
Rapport årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Kalmar län - PwC

Dagens sammanträde
Jäv
Lars Ljung (S) och Tomas Zander (C) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning 
av eller beslut i ärendet.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Årsredovisning 
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Fastställd av styrelsen 2020-03-20 
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Ordförande har ordet 
 
2019 innebär ny mandatperiod för styrelseledamöter i Samordningsförbundet Kalmar län. Jag 
vill därför passa på så här i början att tacka den gamla styrelsen för ett bra arbete med att ge 
förbundet ett gott renommé i länet och landet.  
 
Under 2019 blev de sista projekten LISADE (långsiktiga insatser) vilket firades med tårta för 
insatspersonal och övriga deltagare vid förbundets höstkonferens i Vimmerby där grunden 
också lades för det framtida arbetet i förbundet. 
 
Förutom de individinriktade insatserna runtom i länet arbetar förbundet med att generellt främja 
samverkan mellan medlemmarna genom de lokala samverkansgrupperna. I dessa grupper ingår 
representanter för de fyra myndigheterna.  
 
I styrelsen får vi ofta höra att de olika samverkansgrupperna, insatsernas arbetsgrupper och 
styrgruppen bidrar till att skapa goda relationer mellan myndigheterna, korta och enkla 
kommunikationsvägar och förståelse och förtroende för varandras arbete. Detta gynnar 
naturligtvis i slutänden individen som är i behov av myndigheternas stöd och det känns mycket 
positivt. 
 
Resultatmässigt så är det glädjande att vi fortsätter att nå upp till målet om att 30% av 
deltagarna skall ha egenförsörjning efter insatsen. Samtidigt som vi vet att 70% inte når målet 
så har styrelsen beslutat att fokus under 2020 skall vara på hur vi kan utveckla processerna runt 
de som inte når målet om egenförsörjning och en kunskapsspridning om detta i länet. 
  
Jag vill framföra ett stort tack till de fantastiska människor som jobbar på vårt förbund, till de 
som jobbar i våra insatser utan er vore vi ingenting, Jag är också glad och stolt som ordförande 
att vi har en engagerad styrelse som är med och brinner för våra frågor.  
 
Tillsammans är vi med och hjälper människor till ett bättre liv! 
 
 
 
Jonas Erlandsson  
ordförande  
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1. Förvaltningsberättelse 
 
Förvaltningsberättelsen omfattar de områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning i tillämpliga delar. 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.  
Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika insatser som finansierats.  

 
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och länets tolv kommuner. 
Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och att den 
enskilde som är i behov av samordnade insatser igenom våra insatser ska förbättra sin förmåga 
till förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas 
optimalt för målgruppen. 
 
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Då ny mandatperiod trätt i kraft under 2019 har 
ordförandeskapet växlat mellan Maria Ixcot Nilsson (t o m 31/3) och Jonas Erlandsson  
(fr o m 1/4), 1:e vice ordf. Anders Andersson (t o m 31/3) och Madeleine Rosenqvist (fr o m 
1/4) samt 2:e vice ordf. Andreas Erlandsson (t o m 31/3) och Ingela Ottosson (fr o m 1/4). 
Närvaron vid styrelsesammanträden och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit 
mycket stort under det gångna året. Styrelsen anser de flesta av målen som uppställdes i 
verksamhetsplanen för 2019 är uppnådda. Finansiering har skett av åtta individinriktade 
insatser, två kartläggningsinsatser samt sex utbildningar. Utöver detta har förbundet finansierat 
insatser i form av ”tillsammans är logiskt” och Samba integration samt medfinansierat ESF-
projekt vid namn IKO (Integration, kompetens och organisation) och SLA (Samverkan leder 
till arbete).   
 
Under året har 369 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande insatser som bedrivits. 
Utöver de 369 deltagare i insatserna har samverkansteamen hanterat 167 konsultationer på 
individer, dessa har oftast fått en annan planering än själva insatsen, vilket innebär att 536 
individer har fått en myndighetsgemensam plan. 
63 av 200 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 
31,5 procent. Det ligger i linje med de senaste årens siffror där individer har nått 
egenförsörjning.  
Dessutom beskriver många deltagare i enkätsvaren från Indikatorerna att de vuxit mentalt 
genom att de lärt sig mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En 
framgångsfaktor som beskrivs av i stort sett alla insatser är den samverkan som sker kring 
individerna mellan de olika myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.  
 
Förbundet driver även samverkan genom att hålla i samtliga sex lokala samverkansgrupper i 
länet. Där svarar förbundet för att dagordning mejlas ut, ledning av mötena samt för 
minnesanteckningar. Förbundet har haft fyra beredningsgruppsmöten, fyra arbetsutskottsmöten 
samt fem styrelsemöten under 2019. 
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Under 2019 har Samordningsförbundets haft visionen att arbeta och sätta fokus på begreppet 
hälsa utifrån WHO:s definition om hälsans tre delar; psykisk, fysisk och social hälsa. 
Förbundet har under 2019 arrangerat tolv frukostmöten, tolv brunchmöten, tjugoen 
träningstillfällen samt tre inspirationsdagar. Därutöver har sex utbildningar i form av Supported 
Employment (1 st), 7tjugo handledarutbildning (2 st), lösningsfokuserat förhållningssätt (2 st), 
styrelseutbildning (1 st) samt en länskonferens finansierats. 
 
Förbundet har fortsatt att marknadsföra sig via facebook och uppdaterat hemsidan kontinuerligt 
under året. 2019 har förbundet fortsatt arbeta med kortfilmer som beskriver det arbete 
förbundet gör och har gjort. 
Förbundets personalstyrka har under året bestått av en förbundschef 100%, en biträdande 
förbundschef 100% och en adminstratör som arbetat 80% under året. 
 
Under 2019 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter och 
övrigt på 16 689 513 kr. Årets resultat är -680 982 kr vilket gör att det egna kapitalet minskade 
från 3 089 135 kronor till 2 408 153 kronor. Nu ligger det egna kapitalet inom den riktlinje som 
nationella rådet rekommenderar. 
 
1.2 Om förbundet  
1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting (från 2019 Region Kalmar län) och länets tolv 
kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av en förbundschef och en 
biträdande förbundschef samt en deltidsanställd administratör.  

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering och därigenom åstadkomma en effektiv resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
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Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
2019 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 16 330 000 kronor där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, landstinget/regionen 
med en fjärdedel och kommunerna tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter 
befolkningens storlek. Därutöver fanns vid årets början 3 089 135 kronor i eget kapital. 
 

1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till  
uppgift att: 

• besluta om mål och riktlinjer 
• stödja samverkan mellan parterna 
• finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas 
• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna  
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 

 
Det övergripande syftet med finansiell samordning är att den enskilde skall uppnå eller 
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta en effektiv resursanvändning. 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län har formulerat följande syfte för verksamheten: 

• Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från 
flera myndigheter.  

 

1.2.7 Vision och arbetssätt för 2020 
Temat för 2020 kommer vara att fokusera på vårt uppdrag enligt Finsamlagstiftningen. 
Det innebär att förbundet kommer att arbeta med fokus på det tvådelade uppdraget. Stärka 
samverkan mellan myndigheterna och att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för 
individer med behov av stöd från flera myndigheter. Processer som inte fungerar är ett område 
vi kommer titta extra på.  
 
Att utveckla de av förbundet finansierade åtta insatser i länet är ett område som känns 
angeläget. Förbundets tjänstepersoner kommer ägna mer tid åt att besöka och vara mer 
delaktiga i insatsernas arbete än tidigare år. 
 
Under 2020 kommer Samordningsförbundet att bjuda in till sex lunchseminarier, ett i varje 
lokalt samverkansområde och två inspirationsdagar för personer som arbetar på 
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen, i kommunerna, i regionen och i politiken.  
 
Vi kommer även under 2020 utreda hur vi kan/ska arbeta förebyggande mot åldersgruppen 16 - 
20 år. Ett långsiktigt länsövergripande strukturinriktat arbetssätt är grundförutsättningar i detta 
förebyggande arbete. 
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Även de globala målområden i Agenda 2030 som passar in i förbundets arbete, kommer 
aktualiseras under 2020. Vi menar då social hållbarhet, hälsa och välbefinnande, jämställdhet 
och fredligt och inkluderande samhälle bl a.  
 
Utbildningsarrangemang kommer förbundet också fortsätta arbeta med under 2020. Nada, 
MHFA, Lösningsfokuserat förhållningssätt och 7tjugohandledningsutbildning är utbildningar 
som kommer genomföras under 2020. 

1.3 Beskrivning av verksamheten 
Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet 
finansierat under 2019 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser 
som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan. 

1.3.1 Målgrupper i individinriktade insatser 
Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser.  
 
Åldersfördelning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, typ av försörjning vid inskrivning 
samt huvudinremittent för de personer som skrivits in under året beskrivs med hjälp av 
uppgifter ur SUS1. 
 
Ålder 
 

 
Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2019. 
 
Nyinskrivna deltagares medelålder under 2019 var 34,1 år vilket är lägre genomsnittlig ålder än 
2018. Det har skrivits in 110 kvinnor och 79 män, vilket möjligen återspeglar att kvinnorna har 
en högre sjukskrivningsgrad än männen. Marginella skillnader i medelålder mellan kvinnor och 
män, 34,4 år bland kvinnor jämfört med 36,6 år bland männen.  

 
1 SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet dit alla insatser rapporterar sina deltagare vid in- och 
utskrivning. 
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Utbildningsnivå 
 

 

 
Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2019. 
 
Utbildningsnivån bland deltagarna har stigit något i jämförelse med föregående år. Av de 
deltagare som man känner till utbildningsnivån på så har 34 procent enbart grundskola och 48 
procent har även fullföljt gymnasieutbildning. Kvinnorna har i större utsträckning färdigställt 
sin gymnasieutbildning i förhållande till männen.  
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Tid i offentlig försörjning 
 

 
Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2019 uppdelat på män och kvinnor. 
 
Under 2019 hade 32 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år, 
vilket är en markant höjning mot föregående två år – 2018, 20 procent och 2017, 24 procent 
som haft försörjning i mer än fem år. 
 
Försörjning vid inskrivning 
 

 
Diagram 4 Under 2019 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön. 
 
När man studerar orsaker till inskrivning för de 200 deltagare som skrevs ut under 2019, 120 
kvinnor och 80 män, så framgår att kvinnorna har högre procent av sjukpenning/rehabpenning 
än männen som försörjningskälla vid inskrivning. Männen har å andra sidan högre procent 
försörjningsstöd än kvinnorna som försörjningskälla vid inskrivning  
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Huvudinremittent 
 

 
Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014–2019, andelar av inrapporterade remittenter. 
 
En bild av vilka myndigheter som remitterat in deltagare till insatserna i länet. Tidigare år har 
man kunnat plocka denna statistik från SUS. Då ny lagstiftning trätt i kraft under 2018 
benämnd GDPR, är inte denna statistik tillämpbar längre i SUS. 
Statistiken från 2018 och 2019 är baserad på lämnade uppgifter över årsredovisningar från 
respektive insats (finns bifogade som bilagor). Därav bättre frekvens på svarande. Väldigt bra 
är att den mörkblå stapeln är relativt jämn, vilket innebär att samtliga fyra myndigheter är 
delaktiga i att remittera in deltagare till insatserna i länet. 
 

1.3.2 Insatser 
1.3.2.1 Individinriktade insatser 
Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året. 
För en närmare beskrivning av varje insats hänvisas till bilagorna. 
 
Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har 
haft under det gångna året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Landstinget primär/psyk

Huvudinremittent

2019 2018 2017 2016 2015 2014

29



   11(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

 

Budget  
antal  

delt  

 
Antal 

delt  

Antal 
nya  
delt  

Antal  
avslut 

delt  

 
Pågåen

de 
delt  

Antal  
nya  

anonyma 

Innergården, Mörbylånga 25 23 8 10 13  
KRUS, Kalmar 30 41 22 25 17        
Plattformen, Hultsfred/Vimmerby 30 48 22 30 19   
Pontibus, Borgholm 30 41 21 16 24    
SAMBA, rehabilitering 30 42 17 14 28   
SAMBA, integration 30 49 30 35 14  
Knutpunkten, Västervik 30 35 9 19 16   
RESA, Torsås 15 16 15 9 7   
Vägknuten, Oskarshamn/ 
Mönsterås/Högsby 30 74 45 42 32  
SUMMA 250 369 189 200 170  

Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2019 
 
Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner under 2019. 
Samtliga insatser, förutom SAMBA integration är långsiktiga och ej längre tidsbestämda. 
Insatserna kommer finnas kvar över tid så länge behovet kvarstår och insatsen fyller sitt syfte. 
 
Uppbyggnaden av insatserna är till stor del densamma då vi i verksamhetsplanen enats om att 
målgruppen för våra insatser är ”Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde 
eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Behoven ska identifieras 
och prioriteras lokalt. Målgrupperna kan variera lite. Några insatser prioriterar yngre personer 
(KRUS) och det finns insatser som fokuserar på personer som är utrikesfödda (SAMBA 
integration).  
 
Insatsernas mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång 
mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa 
att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning. 
 
I samtliga insatser finns ett samverkansteam med personal från de samverkande myndigheterna 
som träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland 
löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge 
individen bästa möjliga stöd. Om samverkansteamet kommer fram till att personen ifråga 
behöver extra stöd så tillsätts en person ur insatsen som extra stöd. Dessa personer har lite olika 
titlar som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga 
kringkostnader som Samordningsförbundet står för. Insatserna är då projekttiden löpt ut, dessa 
blir då LIS:ade, vilket innebär att insatserna inte har ett slutdatum utan löper på över tid, så 
länge det fyller sitt syfte. I samtliga nu pågående insatser är det kommunerna som är 
anställningsmyndighet för personalen. 
Ibland lyfter samverkansteamet upp personer för konsultation, för att få en helhetsbild av vad 
som blir bäst för individen, då insats inte är aktuell. Under 2019 konsulterades 167 individer 
som fick en myndighetsgemensam plan utifrån samverkansteamets arbete. Dessa är inte 
inräknade i antalet deltagare i insatserna i SUS. 
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Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser. 
 

 
Budget antal 

deltagare  

 
Antal 

deltagare  

Antal nya 
deltagare  

Antal avslut 
deltagare  

 
Pågående 
deltagare  

2011 128 178 122 82 50 
2012 208 264 176 104 57 
2013 195 275 120 195 71 
2014 167 167 90 87 82 
2015 167 199 122 78 121 
2016 214 220 99 133 85 
2017 259 256 164 132 124 
2018 230 327 199 137 179 
2019 250 369 189 200 170 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2019. 
 
Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när 
olika insatser har startat respektive avslutats. 
 
1.3.2.2 Stödjande av samverkan 
Lokala samverkansgrupper (LSG) 
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av 
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/ 
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks 
kommun. Samordningsförbundet är sammankallande i samtliga lokala samverkansgrupper. 
Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra samverkande parterna.  
 
Varje lokal samverkansgrupp är kopplad mot en eller två insatser i länet. De träffas några 
gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta problem som uppmärksammats vid samverkan 
för åtgärd.  
 
 
Frukostmöten, Brunchmöten och träningstillfällen 
Under 2019 har Samordningsförbundet arrangerat 12 frukostmöten för tjänstepersoner inom 
samverkande myndigheter. Dessa frukostmöten har varit innehållsrika och välbesökta. Ca 400 
tjänstepersoner har varit på dessa frukostmöten som handlat om psykisk hälsa utifrån olika 
aspekter. 
I direkt anslutning till frukostmötena har förbundet arrangerat 12 brunchmöten för personer 
med komplex problematik. Antalet brunchdeltagare har legat i paritet med frukostmötena och 
ca 400 individer har varit på plats. Temat för brunchmötena var på våren ”mod till förändring” 
och på hösten ”mod till handling”. Mötesinnehållet och upplägget har varit mycket uppskattat. 
 
Utöver dessa mötesplatser har förbundet anordnat 22 träningstillfällen för tjänstepersoner och 
deltagare i insatserna som förbundet finansierar. Adam Nilsfors med sitt mobila gym har åkt 
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runt i länet och bedrivet ett ca timmes träningspass. Detta var ett försök av förbundet att 
stimulera och möjliggöra den fysiska hälsan utifrån träning. Ca 200 personer har varit med och 
tränat vid dessa tillfällen i länet. 
 
Inspirationsdagar 
Tre inspirationsdagar har förbundet anordnat under 2019. Två under våren, en i Oskarshamn 
och en i Kalmar med samma innehåll. Tomas Fogdö var huvudtalare och beskrev hur livet går 
vidare trots att förutsättningarna förändras. Ulrika Edman, Malin Gruvhagen och Adam 
Nilsfors hade varsina delar av dagen med kortare föreläsningar och pausgymnastik i form av 
”kontorstabata”. Ca 300 personer kom på vårens två inspirationsdagar. 
Under hösten ordnades en gemensam inspirationsdag för hela länet. Bussar fanns tillgängliga 
för transport från länets alla hörn. Magnus Samuelsson var huvudtalare utifrån ett fysiskt 
perspektiv och hur viktigt den mentala/psykiska hälsan är i sammanhanget. ACT, 7tjugo och 
NADA var andra delar av dagen samt Adam Nilsfors ”kontorstabata”. Ca 180 personer var 
anmälda till denna dag som var mycket uppskattad. 
 
Kartläggning och medfinansiering av projekt 
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända 
kvinnor i Högsby. 
 
Samordningsförbundet har under 2019 medfinansierat två projekt.  
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Kommunförbundet i Kalmar län. Projektet heter IKO 
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor 
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt 
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska 
medel. Projektet avslutades i november 2019. 
 
Det andra är också ett ESF-projekt som drivs av Kommunförbundet i Kalmar län. Projektet 
heter SLA (Samverkan leder till arbete). Projektet handlar om att arbeta med målgruppen 
nyanlända och personer i utanförskap med komplex problematik som ska ledas in mot arbete 
eller studier. 
Samordningsförbundet har medfinansierat med tid. 
 
Utbildningar och konferenser 
Två uppskattade fyradagars utbildningar i Lösningsfokuserat förhållningssätt genomfördes av 
Swedish empowerment center. Man skulle kunna beskriva lösningsfokuserat förhållningssätt 
som en grundsten i 7-tjugometodiken.  
 
Två fyradagarsutbildningar i 7tjugo genomfördes i slutet av året av Swedish empowerment 
center. 7tjugometodiken är ett mycket gediget arbetssätt/förhållningssätt för att stärka 
individernas förmågor och självinsikt. Samordningsförbundet har anordnat åtta utbildningar 
under de senaste tre åren, vilka alla varit uppskattade och välfyllda. 
 
I samband med att en ny styrelse för Samordningsförbundet i Kalmar län tillträdde den 1 april 
2019, anordnades en utbildningsdag den 15:e april i FINSAM-lagstiftningen och de uppdrag ett 
förbund har. Magnus Simonsson från Nationella Rådet höll i utbildningsdagen, vilken gav nya 
insikter i uppdraget för styrelseledamöterna som närvarade. 
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En Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Oskarshamn av Malmerho 
kompetens i kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna 
fyradagars utbildning var innehållsrik och uppskattad av de arton personer som deltog. 
 
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika 
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 24 – 25 oktober på 
Vimmerby stadshotell. Åttiotalet personer var med på lunch-till-lunch-konferensen där  
bl a Magnus Simonsson beskrev uppdraget vi har enligt FINSAM-lagstiftningen. Tid ägnades 
åt att reflektera över 2019 samt arbeta fram visionstemat för 2020 – Tillbaka till FINSAM-
lagstiftningens intentioner. Hållbarhet, långsiktighet och fokus på Individinriktade insatser. 
Att arbeta mer förebyggande med målgruppen 16-20 år är också ett fokusområde att utreda 
under 2020. 
 
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch-till-lunch-konferens på 
Gränsö Slott i Västervik. Innehållet var kompetensutveckling kring bemötande av personer med 
funktionsvariationer inom autismspektrat. Tid för att samtala om andra gemensamma och 
angelägna frågor rymdes också under dagarna. 
 
Personalen som arbetar i Insatserna i länet tillsammans med ordförande och personal från 
kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen som hölls i Stockholm under två dagar, 26-27 
mars.  
Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län var sedan tidigare invald som ledamot i 
Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS). För ny mandatperiod lämnade1:e vice 
ordförande över stafettpinnen till nya ordförande Jonas Erlandsson. Vid ett tillfälle 
kombinerades NNS styrelsemöte med en ordförandedag. 1:e vice ordförande samt förbundschef 
deltog i NNS ordförandekonferens i januari. 
 
Förbundschef och bitr förbundschef har även deltagit i Nationella rådets 
förbundschefskonferens samt vid nätverksmöten för samordningsförbund från kust till kust 
benämnt ”Norra Sydsverige”. 

Måluppfyllelse och resultat 
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2019. Redovisning av bedömd 
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. 
 
Resultatmål Mål Aktivitet Måluppnåelse 
Mål på 
individnivå 

• 90 % av deltagarna 
ska uppleva stöd och 
inflytande i sin 
process. 

 
• 75 % av deltagarna 

ska uppleva sig vara 
mer redo för att 
arbeta eller studera. 

 

• Vi mäter detta mål genom 
indikatorerna, 1, 2, 3. 
90,3% i genomsnitt av 
mätning med indikatorerna. 
 

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 5, 6, 7.  
Indikator 6 mäts endast vid 
avslut. 76% i genomsnitt i 
mätningen av indikatorerna. 

Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 
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• 30 % av deltagarna 

ska ha kommit ut i 
arbete eller studier 
efter avslutad insats  

 
• Andelen till arbete eller 

studier mäts via SUS. 63 av 
200 utskrivna deltagare var 
i arbete och/eller studier vid 
utskrivning vilket är lika 
med 31,5 procent. 

 
Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
strukturnivå 

• 80 % av personer 
involverade i 
samverkan ska 
uppleva att 
samverkan genererar 
bättre förutsättningar 
för individer.  

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 7, 8, 9, 10, 
12,13. 
89 % i genomsnitt utifrån 
indikatorerna. 

Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
organisations-
nivå 

• Förbundet ska vara 
presenterat hos 
berörda intressenter 
vad gäller 
verksamhet och 
arbetssätt. 

 

• Fullmäktige ska besökas en 
gång per mandatperiod och 
Kommun- och 
Regionledning ska besökas 
vartannat år. 
 

• Utöver det kan presentation 
av förbundets verksamhet 
ske på fler ställen utifrån 
behov och förfrågningar. 

 
 
 
 
• Förbundet ska kunna 

presentera välgrundad 
statistik kring insatser.  
 

• Förbundet ska också arbeta 
med att vara mer synlig på 
webben och att bygga upp 
en marknadsföring som ska 
bidra till att sprida kunskap 
om förbundet 

 
• Nyhetsbrev/möten förväntas 

bidra till bättre och mer 
kontinuerlig information till 
våra medlemmar kring 
verksamheten och aktuella 
insatser  

Målet bedöms 
ha uppnåtts, fyra 
besök har 
genomförts 
under 2019 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts, tre 
ytterligare 
informationer 
har hållits under 
2019 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts till 
viss del (dock 
inga nyhetsbrev 
under 2019) 
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Mål på 
ekonomisk nivå 

• Behållningen vid 
årets slut ska följa 
nationella rådets 
riktlinje  

 
 

• Insatsernas budgetar 
ska vara så väl 
beräknade att utfallet 
inte avviker mer än 5 
procent 

 
 

• Utfallet för 2019 års 
behållning ligger i enlighet 
med nationella rådets 
riktlinje.  

 
 
• Utfallet mäts genom att 

jämföra rekvirerade medel 
med den summa som 
budgeterats. Budgeterade 
insatskostnader var  
12 313 364 kr och utfallet 
blev 11 796 996 kr vilket i 
procent innebär 4,2 % 

Målet har 
uppnåtts  
 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 

 
Kommentar till mål på ekonomisk nivå. 
Eftersom det ekonomiska resultatet inte är uppnåddes 2018, beslutade styrelsen redan i slutet av 
2018 att ge förbundschef i uppdrag att göra en analys och förstärka de insatser som är väl 
fungerande och i behov av ytterligare resurser för att kunna ta emot fler deltagare. När detta 
arbete nu är gjort ligger resultaten i linje med målen på ekonomisk nivå. 
 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser. 
Mer detaljerad redovisning för varje enskild verksamhet finns i bilaga. 
 
Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående diagram framgår något om resultaten i de olika arbetslivsinriktade insatserna 
under det gångna året.  
 
Sysselsättning efter insats 
 

 
Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 200 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som 
avslutats under 2019 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ej sub arbete Sub arbete Antal deltagare i
studier

Arbetssökande
deltagare

Övrigt

Kvinnor Före
insats
Kvinnor Efter
insats
Män Före
insats
Män Efter
insats

35



   17(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2019 hade för sysselsättning vid 
inskrivning och avslut. 63 av de 200 utskrivna deltagarna, eller 31,5 procent, hade arbete eller 
studier vid utskrivning och 77 (=38,5 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt 
betraktades således 70 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de 
avslutades.  
 
Det är fler andel kvinnor än män som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler kvinnor än 
män som har börjat studera. Det är marginella skillnader mellan män och kvinnor som fått 
subventionerat arbete än. 
 

 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2019. 
 
I tabellen ovan kan man konstatera att 2019 återigen var ett bra år där en knapp tredjedel av de 
200 deltagare som avslutades i en insats gick till arbete eller studie. Med tanke på att deltagarna 
oftast stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat. 
 
Försörjning efter insats 
 

 
Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 189 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande 
insatser under 2019 
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Antal avslut till 
arbete eller 

studier 

Andel avslut till 
arbete eller 

studier 
2011 31 37,8 % 
2012 44 42,3 % 
2013 47 24,1 % 
2014 23 26,4 % 
2015 21 26,9 % 
2016 50 37,6 % 
2017 54 40,9 %  
2018 46 33,6 % 
2019 63 31,5 % 
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Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd 
som försörjningskälla men även minskning av personer som erhållit sjukpenning/rehabpenning 
och aktivitetsstöd.  
 
De försörjningskällor som har ökat i diagrammet är framförallt deltagare som inte har någon 
offentlig försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd, vilket är 
mycket positivt. 
 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte 
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.  
 
Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan 
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat 
komma igång för att utveckla samverkan och insatsens styr- och arbetsgrupper.  
En stor del av det goda samverkansklimatet hör också till de uppskattade tolv frukostmöten, de 
tolv brunchmöten, de tjugotvå träningstillfällen samt de tre stora inspirationsdagar som 
förbundet ordnat under 2019. Vid snabbutvärdering med hjälp av post-it-lappar, har en otrolig 
mängd positiv feedback delgetts förbundets arbete.  
 
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment, 7tjugo handledarutbildning samt 
utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt som finansierats, varit mycket uppskattade och 
används i olika verksamheter för att stödja individer mot arbetsmarknaden. De konferenser som 
finansierades har varit välbesökta och uppskattade liksom den länskonferens för förbundets eget 
nätverk som arrangerades i oktober. 
 
1.5 Styrelsearbetet mm 
1.5.1 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter fram till den 31 mars 2019 då ny styrelse tillträdde 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 
Borgholm Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) 
Emmaboda Stig-Ove Andersson (S) Stefan Nyström (M) 
Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 
Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 
Kalmar Dzenita Abaza (S) Roger Holmberg (S) 
Mönsterås Agneta Landberg (C) Håkan Sjöborg (C) 
Mörbylånga Göran Backrot (C) Eva Folkesdotter-Paradis (M) 
Nybro Jimmy Loord (KD) Ann-Christine Quist-Karlsson (S) 
Oskarshamn Andreas Erlandsson (S) Lennart Hellström (M) 
Torsås Christina Lönnqvist (S) Linda Eriksson (C) 
Vimmerby Eva Berglund (S) Marie Nicholson (M) 
Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 
Region Kalmar län Maria Ixcot Nilsson (S) Jonny Bengtsson (S) 
Region Kalmar län Anders Andersson (KD) Bill Björklund (L) 
Region Kalmar län Ylva Bengtsson (V) Eva-Karin Holgersson (MP) 
Arbetsförmedlingen Lars Häggbring Carina Lindgren/Lars Borgemo 
Försäkringskassan Petter Grönwall Susanne Möller 
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Den nya styrelsen som tillträdde 1 april 2019 har bestått av dessa ledamöter: 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 
Borgholm Magnus Ståhl (S) Ulrika Lind (C) 
Emmaboda Stefan Nyström (M) Linda Johansson (C) 
Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 
Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 
Kalmar Roger Holmberg (S) Christina Fosnes (M) 
Mönsterås Agnetha Landberg (C) Chatrine Pålsson/Ahlgren (KD) 
Mörbylånga Gunilla Karlsson (C) Ella-Britt Andersson (S) 
Nybro Jimmy Loord (KD) Ann Arleklo (S) 
Oskarshamn Ingela Ottosson (M) Mathias Karlsson (L) 
Torsås Lars Häggbring (S) Linda Eriksson (C) 
Vimmerby Lars Sandberg (C) Tomas Peterson (M) 
Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 
Region Kalmar län Jonas Erlandsson (S) Jonny Bengtsson (S) 
Region Kalmar län Madeleine Rosenqvist (KD) Marie Nicholson (M) 
Region Kalmar län Anette Rogö (C) Inger Hilmansson (L) 
Arbetsförmedlingen Ann-Brith Sköld Linda Ilmerud 
Försäkringskassan Petter Grönwall Kristina Eimar 

 
Styrelsen har under året haft fem välbesökta sammanträden på olika orter i länet. 
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika 
aktuella insatser. En styrelseutbildning med fokus på FINSAM-lagstiftningen ägde rum i 
samband med att ny styrelse tillträdde. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets 
hemsida och finns därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga 
intresserade. 
 
Arbetsutskottet fram till 31 mars har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders 
Andersson, 1:e vice ordförande Andreas Erlandsson, 2:e vice ordförande, samt ledamöterna 
Göran Backrot, Petter Grönwall och Carina Lindgren.  
Arbetsutskottet från 1 april har bestått av Jonas Erlandsson, ordförande, Madeleine Rosenqvist 
1:e vice ordförande, Ingela Ottosson 2:e vice ordförande samt ledamöterna Roger Holmberg, 
Petter Grönwall och Linda Ilmrud. Arbetsutskottet har under året haft fyra sammanträden. 
 
I och med att insatserna numer är tillsvidare, så kallade LIS:ade (långsiktig integrerad 
samverkan) är förbundets inriktning inför 2020 att fortsätta vidareutveckla insatserna och titta 
på de processer som inte alltid fungerar och vilka utmaningar det ställer på samverkan utifrån 
varje aktörs regelverk och styrning. 
Att gå tillbaks till FINSAM-lagstiftningen och förbundets grunduppdrag blir fokus under 2020 
med ledorden hållbarhet och långsiktighet. 
 
Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och 
förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av 
det första halvåret där bland annat insatserna redovisar sin verksamhet. 
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Minnesanteckningar från beredningsgruppen och AU-protokoll delges styrelsen. Vidare 
informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter styrelsen om 
utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden. 
 
Förbundet har medverkat, i det så kallade Indikatorprojektet, som drivits av Nationella 
nätverket för samordningsförbund (NNS), med syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett 
stöd i utvärdering och utveckling av samordningsförbundens verksamheter.  
 
Under senare delen av 2017 var verktyget färdigt för användning. Förbundet har köpt in licens 
för att kunna mäta indikatorerna även för 2019 och mätningen ägde rum i oktober/november. 
De positiva resultaten utifrån mätningen finns delgivna under rubriken måluppfyllelse och 
resultat. 
 
Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschef, fört en 
dialog med representanter för medlemsmyndigheterna vid två tillfällen och dels vid besök i de 
högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som Region. Dialogen har handlat både om 
resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi och medlemsavgifter. 

1.5.2 Revisorer 
Första delen av 2019 fram till att ny mandatperiod trätt i kraft den 1 april hade Regionen utsett 
Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som revisorer. Staten hade 
upphandlat revision av Deloitte som i Kalmar län företrädes av Berth Larsson. 
 
Då ny mandatperiod fr om 1 april trädde i kraft utsåg Regionen Bo Jonsson, Västervik att 
fortsätta uppdraget och länets kommuner utsåg Margareta Johansson, Högsby som revisor. 
Staten gjorde en ny upphandling av revision och det blev KPMG som i Kalmar län företräds av 
Niclas Bremström. 
 
Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av PWC i 
Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Joachim Klasa som är revisionschef i Region Kalmar län.  
Revisionen har haft två sammanträden som protokollförts. 

1.5.3 Ny lagstiftning GDPR 
Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU kraft. För 
Samordningsförbundets del har dessa nya regler inneburit att man köpt in tjänsten av 
dataskyddsombud via Region Kalmar län. Dataskyddsombudet heter Anders Falck och arbetar 
som jurist på Region Kalmar län.  

1.5.4 Kansli 
PÅ kansliet arbetar en förbundschef på 100%, Joakim Ivarsson, en biträdande förbundschef på 
100%, Malin Gruvhagen och en administratör på 80%, Athraa Ahmed.  
 
Kansliet biträder styrelsen, ansvarar för förbundets administration och utåtriktade information 
samt stöttar de olika insatser som finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av 
samverkan inom länet. Kanslilokalen finns på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, där samtliga 
anställda har sina arbetsplatser att utgå ifrån. 
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Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen.  

1.5.5 Beredningsgrupp  
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Region Kalmar län samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra 
sammanträden under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av 
ärenden till styrelsen och är ett stöd till förbundschefen. 

1.5.6 Medlemssamråd 
Det har hållits två medlemsdialoger med förbundets medlemskommuner under året. 
Sammankallande är Kommunförbundet Kalmar läns ordförande, Sthina Johansson/Evertsson, 
Högsby. Vid dessa tillfällen har kommunrepresentanter, representanter för 
samordningsförbundets presidier samt förbundschef deltagit. Förbundet har presenterat sin 
verksamhet och haft dialog om resultaten och om finansieringen av förbundets framtida 
verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Ekonomiskt utfall 
 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Belopp tkr 

 
 

Aktuell budget 
jan-dec 2019 

Utfall jan-dec 
2019 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad 
 

16 975 864 17 370 348 -394 484 15 424 856 

Bidrag/intäkt 
 

16 480 000 16 689 486 209 486 16 301 459 

Resultat 
 

495 864 -680 862 - 1 176 726 876 603 

Utgående eget 
kapital  

 2 408 153  3 089 133 

Likvida medel 
 

 5 671 083  5 968 616 
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1 Resultaträkning 
 

       Resultaträkning Not 
2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-01-01- 
2018-12-31 

        
Intäkter 1 16 689 486 16 301 459 
Intäktsjustering       
        
    16 689 486 16 301 459 
Rörelsens Kostnader       
Övriga externa kostnader 2 -2 977 458 -2 176 955 
Personalkostnader 3 -2 595 894 -2 412 339 
Lämnade bidrag   -11 796 996 -10 835 562 
Rörelseresultat   -680 862 876 603 
Räntekostnader   -120   
Resultat efter finansiella poster    -680 982 876 603 
        
Årets resultat   -680 982 876 603 
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2 Balansräkning 
 
Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   195 000 81 312 
Avräkning skatter och avgifter   -15 67 
Fordran moms   232 381 191 058 
Övriga interimsfordringar       
    427 366 272 437 
        
Kassa och Bank   5 671 083 5 968 616 
Summa omsättningstillgångar   6 098 449 6 241 053 
        
Summa tillgångar   6 098 449 6 241 053 
        
EGET KAPETAL OCH SKULDAR       
Eget Kapital       
Balanserat resultat   3 089 135 2 212 530 
Årets Resultat   -680 982 876 603 
        
Summa Eget Kapital   2 408 153 3 089 133 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 4 3 468 502 2 985 948 
Övriga kortfristiga skulder 6 96 523   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 125 271 165 972 
    3 690 296 3 151 920 
        
Summa eget Kapital och skulder   6 098 449 6 241 053 
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3. Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys   2019-12-31 2018-12-31 

        
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Årets Resultat   -680 982 876 603 
Ökning(-)/minsknig(+) av kortfristiga fordringar   -154 928 -144 113 
Ökning(+)/minsknig(-) kortfristiga skulder   538 377 87 162 
Medel från den löpande verksamheten   -297 533 819 652 
        
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar       
        
        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
Nyupptagna Lån       
        
ÅRETS KASSAFLÖDE   -297 533 819 652 
Likvida medel vid årets början   5 968 616 5 148 964 
Likvida medel vid årets slut   5 671 083 5 968 616 

 
 

4. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i 
Kalmar läns redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De 
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet, 
kontinuitet, periodisering och öppenhet. 
 
 

5. Balanskrav 
Nationella rådet har riktlinjer om hur mycket Samordningsförbunden bör ha i eget kapital vid 
årets utgång.  
Vid ingången av 2019 översteg Samordningsförbundet i Kalmar län gränsen för eget kapital 
enligt dessa riktlinjer med ca 140 000 kr. Årets resultat för verksamheten, -680 982 kr innebär 
att utgående eget kapital överensstämmer med Nationella rådets riktlinjer. 
Resultatet av verksamheten är positivt och förbundets ekonomi bedöms därmed vara i balans 
för 2019.  
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6. Noter 

Not 1 Intäkter   2019-12-31 2018-12-31 
Erhållna statliga bidrag  75 786 159 609 
Erhållna bidrag  16 330 000 16 000 000 
Kursavgifter  283 700 141 850 

      
      
      
    16 689 486 16 301 459 

 
 
Not 2 Övriga externa kostnader   2019-12-31 2018-12-31 
Adm-tjänster  52 730 70 730 
Kompetens i samverkan  975 157 705 006 
Kurs o konferensavgift  1 036 203 547 903 
Rese/ hotellkostnader  176 037 200 238 
Revisionsarvode  25 000 25 000 
Leasingavg Personbilar+Bränsle  53 343 51 992 
Kontorsmaterial  10 301 9 596 
Trycksaker  153 211 140 991 
Lokalhyra  106 231 85 776 
Förbrukningsinventarier    25 956 
Övriga reklam  108 801 117 877 
Övr avdr gill kostn  41 764 28 468 
Mobiltelefon  28 022 28 484 
Övriga främmande tjänster  150 821 51 104 
Reklamtrycksaker    1 198 
Dataprogram Licenser  28 884   
Styrelsekostnader  10 380   
Utvärdering  10 000 42 500 
Övrigt  10 573 44 136 
    2 977 458 2 176 955 
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Not 3 Personalkostnader   2019-12-31 2018-12-31 
Lön tjänstemän  1 356 436 1 327 566 
Arbetsgivaravgifter  566 858 526 902 
Arbetsgivaravg (nya pens system  13 066 11 185 
Sammanträdesarvode  284 440 193 590 
Kollektiv pensionsförsäkr  75 018 77 106 
Styrelsearvode  73 718 69 976 
Semesterlön  161 374 132 038 
Skattefri bilersättning  24 016 17 026 
Skattepl bilersättning  13 630 9 663 
Skattefria trakt  4 620 5 610 
Skattepl trakt  2 550 2 925 
Övr gruppförsäkring  369 327 
Övr personalkostnader  1 600 4 641 
Särsk Löneskatt pens  18 199 33 784 
    2 595 894 2 412 339 

 
 
 
 
 

Not 4 Leverantörsskulder   2019-12-31 2018-12-31 
Projekt Kv4   3 385 814 2 797 230 
Kalmar Kommun/ leasing& bränsle   5 607 11 479 
Big Travel     49 065 
KPA Pensionsadministration   761   
Linneuniversitetet/ Utvärdering av verksamhet 50 000   
NNS/ Höstkonferens 2019   14 625   
Oskarshamns Kommun/Stadshuset   1 232   
Skylt& Reklam     2 625 
Delegia AB/Konferens     28 550 
KPA Pensionsservice AB     761 
Ekerum/ Frukostmöte     13 600 
Parkster     133 
Swedish Empowerment Center     45 000 
IOGT.NTO/ Kontorshyran     25 749 
Påskallavik/ Konferens     11 756 
Kalmarsund Hotell  2150   
Park Hermina AB  8087   
Kalmar Kommun/ Förrådsuttag Center  210   
Inteleon AB/ Parkering  16   
    3 468 502 2 985 948 
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Not 5 Upplupna Kostnader   2019-12-31 2018-12-31 
Revisionsarvode   25 000 25 000 
Kompetens i samverkan    3 500 
Övr avdr gill kost.   5 222 2 452 
Utg momsförsäljning 25%    16 263 
Kontorsmaterial   1 402 3 072 
Avräkn särsk lönesk pens   18 199 18 706 
Mobiltelefon   9 9 
Personalskatt    49 323 
Avräkna sociala avgifter   54 048 47 503 
Dataprogram licenser   144 144 
Kurs& konferensavgift   18 780   
Lämnade bidrag   1 836   
Övriga främmande tjänster   609   
Rese/hotellkostnader   22   
    125 271 165 972 

 
 
Not 6 Övriga Kort Fristiga Skulder   2019-12-31 2018-12-31 
Utg moms Försäljning 25% sv   39 000   
Personalens Källskatt   57 523   
        
        
    96 523   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46



   28(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

7 Sammanställning av utfall och budget 2019 
Intäkter  Budget 

2019 
Utfall Differens Kommentarer 

Medlemsbidrag  16 330 000 16 330 000 0   
Anställningsstöd 150 000 75 813 -74 187 Upphörde i maj 
Kursavgifter 0 283 700 283 700 7tjugo, 

lösningsfokus, 
SE.  

Eget kapital  2 000 000 3 089 134 1 089 134 
 

Öres och kronutjämning 0 -27 -27 
 

Summa eget kapital och intäkter 18 480 000 19 778 620 1 298 620 
 

     

Kostnader Budget 
2019 

Utfall Differens Kommentarer 

Styrelsen  350 000 524 758 -174 758 Arvode, arb. 
giv avgift, 
milersättn mm 

Personal 2 150 000 2 071 137  78 863 Lön, arb. giv 
avgift, sem mm 

Lokal, dator, telefon, porto, försäkr. 130 000 193 404 -63 404 kontorsmaterial 
Resor, hotell 185 000 229 380 -44 380 Bilen, resor och 

hotell 
Redovisning och sakkunnigt biträde 77 500 52 730 24 770 

 

Revision  36 000 25 000 11 000 PWC 
Utbildning, SE, 7tjugo, lösningsfokus  300 000 684 500 -384 500 Se intäkter 

kursavgift 
Konferenser 250 000 351 704 -101 704 Finsam, läns 

konf i Vim-by, 
insatskonf i Vv 

Samverkansmöten, frukostmöte mm 1 000 000 975 157 24 843  
Utvärdering 50 000 50 000 0 Indikatorerna, 

Linnéunivers. 
Avgift NNS2 34 000 32 860 1140 

 

Övrigt 100 000 382 724 -282 724 Trycksaker, 
reklam, 
främmande 
tjänster och 
avdragsgilla 
kostn - stor del 

Delsumma, administration mm 4 662 500 5 573 354 -910 854 
 

Individinsatser  12 313 364 11 796 996 516 368 
 

SUMMA 16 975 864 17 370 350 -394 486 
 

 
2 NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
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Beslutade insatser inför 2019 Budget 

2019 
Utfall Differens Kommentarer 

Vägknuten 2, vägknuten 2.0 i 
Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 
kommuner 

1 730 000 1 844 874 -114 874 Ny utökad 
budget under 
2019 

Innergården i Mörbylånga kommun 683 064 683 064 0 
 

Knutpunkten i Västervik 1 230 000 1 024 256 205 744 
 

RESA i Torsås 523 000 501 027 21 973 Ny utökad 
budget under 
2019 

SAMBA Rehabilitering i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

1 000 000 1 395 948 -395 948 Ny utökad 
budget under 
2019 

SAMBA Integration i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

275 000 332 449 -57 449 I dialog med 
förb chef 

Plattform Hultsfred/Vimmerby 1 235 000 1 196 845 38 155 
 

Pontibus i Borgholms kommun 1 398 000 1 300 025 97 975  

KRUS i Kalmar kommun 2 500 000 2 191 828 308 172  

Tillsammans är logiskt - ACT 1 330 000 1 000 779 329 221 
 

Högsby Kartläggningsprojekt 65 000 130 000 -65 000 Justerades till 
130 tkr  

Medfinansiering IKO  44 300 0 44 300 Fanns pengar 
kvar i projektet 

Pott för individer 300 000 195 901 104 099  

SUMMA 
 

12 313 364  11 796 996 516 368  

 
 
 

8 Styrelsens beslut 
Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 20 mars 2019 att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska 
ställning. 
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Bilagor 
Insatser och måluppfyllelse 
 
 
    Datum: 2020-01-08 
 
 

                              
 
Årsredovisning 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Syftet är att bibehålla det goda arbete som finns idag och fortsätta bygga en flexibel 
och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i 
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras 
förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för 
att få rätt till rätt ersättning.  
 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Vilka personer som 
koordinatorerna ska arbeta med kommer att identifieras i den lokala 
samverkansgruppen en gång per år utifrån de behov som finns.  
  
Målsättning är att hantera 60 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare 
på årsbasis. 
 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.  
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen Plattformen är en tillsvidare insats och de personalresurser som finns är en 
koordinator i varje kommun, anställd på 100%. 
Insatsens metod 
Insatsen Plattformen har ett Samverkansteam som består av personal från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenpsykiatriska mottagningen, 
socialförvaltningarna och hälsocentralerna i Hultsfred- och Vimmerby kommun. 
Teamet träffas tre timmar var tredje vecka och konsulterar ärenden. Samtycke finns 
för individen. Efter att alla myndigheter gett den information som finns, ger gruppen en 
rekommendation om vad som kan vara nästa steg för individen. Om teamet bedömer 
att personen är i behov av en koordinator skrivs personen in i Plattformen. Vidare i 
insatsen Plattformen jobbar koordinatorn med att samordna och nätverka med 
myndigheterna kring deltagaren. Koordinatorn jobbar motiverande med handlingsplan 
innefattande mål och delmål och en förändringsprocess startas för att skapa struktur, 
hitta vägar mot arbetsträning, arbete eller studier. Plattformen erbjuder också 
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gruppverksamhet kring personlig utveckling. I samtalen används metoderna 
”Motiverande samtal” och ”Lösningsfokuserat förhållningssätt”. Det förekommer inslag 
av KBT och empowerment genomsyrar allt deltagande. Supported Employment är en 
metod som också används.  
 
Insatsens resultat på individnivå 
 
51 remisser har konsulterats i Samverkansteamet under 2019.  
Fördelningen av remittenter har varit följande: 
 
15 Försäkringskassan (7 Hultsfred/ 8 Vimmerby) 
17 Socialförvaltningarna (7 Hultsfred/10 Vimmerby) 
10 Öppenpsykiatriska mottagningen (3 Hultsfred/ 7 Vimmerby)  
8   Arbetsförmedlingen (6 Hultsfred/ 2 Vimmerby) 
1   Hälsocentralerna (1 Hultsfred/ 0 Vimmerby) 
0 Samarbetet Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 
 
25 konsultationer under 2019 har lett till inskrivning hos koordinatorer i 
Plattformen. Fördelningen av remittenter har varit följande: 
 
15 Försäkringskassan (6 Hultsfred /9 Vimmerby) 
6   Öppenpsykiatriska mottagningen (3 Hultsfred /3 Vimmerby) 
3   Socialförvaltningarna (2 Hultsfred /1 Vimmerby) 
1   Arbetsförmedlingen 
0   Hälsocentralerna 
0   Samarbetet Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 
 
Deltagare som konsulterats i slutet av året kan bli inskrivna i insatsen under början av 
2020. Det innebär också att konsultationer som gjordes i slutet av 2018 resulterade i 
deltagare som skrevs in i Plattformen 2019. 
 
29 deltagare avslutats från Plattformen 2019.  
Anledningarna till utskrivning har varit följande: 
 
9 utskrivning till arbete, studier eller arbetssökande: Deltagaren går vidare till 
arbete med/utan subvention/eget företag) eller studier, eller är aktivt sökande efter 
insatsen. 
0 utskrivning fortsatt rehabilitering: Deltagaren går vidare till annan 
rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, till exempel fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. 
19 utskrivning på grund av sjukdom: Deltagaren avslutar insatsen på grund av 
försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i 
insatsen. Rehabilitering mot arbete är inte aktuellt i dagsläget för deltagaren. 
1 utskrivning på grund av flytt. 
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Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Plattformen är en väl inarbetad insats vilket gör arbetet lättare. Koordinatorerna har 
varit anställda länge och är kända på myndigheterna. Samverkansteamet är 
välfungerande med bra närvaro och delaktighet från representanterna. För individerna 
är framgångsfaktorerna att processen inte är tidsbestämd. De får en nära och 
personlig kontakt med koordinatorn som har tid att träffas ofta och vid behov. 
Deltagare erbjuds gruppverksamhet med 7-tjugometodiken där stort fokus ligger på 
personlig utveckling. Att koordinatorerna är kända på de olika myndigheterna gynnar 
individer när det gäller att samverka, det är lätt att få kontakt med myndigheterna och 
ger snabbhet samt effektivitet i arbetet. Att det finns ett bra utarbetat samarbete med 
Erikshjälpen i Vimmerby och Stegen i Hultsfred är också en framgångsfaktor för 
individen och insatsen när det gäller möjlighet till arbetsträning. Under året har 
deltagarna erbjudits träning inom ramen för insatsen. Några har tagit möjligheten att 
träna tillsammans på gymmet eller gå och simma. För dem som har deltagit har det 
varit väldigt uppskattat. 
 
Malin Strömmert och Linda Thörn 
Verksamhetsledare Plattformen 
 
 

                           
Helårsrapport för SAMBA   
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp.  
Syftet med Samba är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom att 
föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till rätt 
ersättning. Målgruppen är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång 
arbetslöshet eller sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap. Personer som har sin 
ersättning och/eller stöd från någon av samverkansmyndigheterna.  

 
 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
Insatsen blev LIS:ad 1 januari 2018. Det jobbar tre samverkansledare på vardera 100 
% i insatsen. 0,5 tjänst finansieras av individ och familjeförvaltningen i Nybro.  
 
Insatsens metod. 
Metoden bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, 
vägledning och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. 
Den enskildes egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för 
genomförandeplanen. I vår gruppverksamhet arbetar vi tematiserat i rullande block 
med olika tema. Fysisk aktivitet erbjuds även i grupp. 
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
 
Budgeterat antal deltagare 30st/år.    
Antal nya deltagare: 17st. 
Fördelning på remitterande deltagare:  
Individ o familj: 4st      
Arbetsförmedling: 6st 
Region Kalmar: 5st  
Försäkringskassan: 2st.   
Totalt antal deltagare under året: 57st (varav 16st är konsultationer)  
Antal avslutade deltagare: 14st 
Antal till arbete eller studier: 3st 
Rätt ersättning: 5st  
 
 
Sedan uppstart: 
Budgeterat antal deltagare: 200st 
Antal deltagare totalt: 141st      
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj: 71st. 
Arbetsförmedling: 70st. 
Region Kalmar: 23st. 
Försäkringskassan: 9st  
Antal till arbete eller studier: 62st 
Rätt ersättning: 27st 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 
 
Organisation: 
Kunskapsutbytet som sker i samverkansteamet ger ett mervärde på alla berörda 
myndigheterna och detta ökar samtidigt förståelsen för myndigheternas agerande. 
Samverkansteamet finner ofta lösningen på ärenden som under lång tid stått still 
genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det handlingsutrymme som finns 
på varje myndighet. Samsynen som råder i samverkansteamet placerar individen i 
fokus och alla deltagarnas processer diskuteras. Konsultationsforumet ger 
handläggarna på myndigheterna möjlighet att ta del av samverkansteamets 
kompetenser i komplexa ärenden för att komma vidare.     
 
Styrgruppen 
Representanterna i styrgruppen innehar bred kompetens och handlingskraft vilket 
medför att samverkansledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt 
arbete.  
 
 
 

52



   34(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

Individnivå 
Täta och kontinuerliga kontakter med deltagarna utformar en djup och god relation 
mellan deltagarna och samverkansledaren vilket medför att deltagarna känner sig 
sedda och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och 
förutsättningar. Samverkansledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas och 
coachas, för att närma sig egen försörjning eller utbildning.   
Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina förutsättningar, de får 
uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån individens 
förutsättningar. Samverkansledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare 
är en stor framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet, samt att det finns 
någon som kan vara ett stöd vid förändringar.   
 
 
Ulf Arvidsson, Carola Axelsson och Oscar Winsth  
Samverkansledare SAMBA 
 
 
Helårsrapport för projektet SAMBA Integration 2019 
 
Syfte 
Syftet med Samba integration är att fånga upp individer som behöver extra stöd där 
ordinarie etableringsinsatser inte är tillräckliga så att de ska få rätt förutsättningar för 
att bli integrerade. 
Mål  
För att motverka segregation, utanförskap och social utsatthet har vi valt att satsa 
extra på de individer som aldrig skulle komma in i det svenska samhället utan ett 
särskilt metodstöd. 
Målgrupp 
Män och kvinnor i åldern 20-60 år med invandrarbakgrund som befinner sig i 
etableringen, individer som redan är beroende av försörjningsstöd och de som redan 
är inskrivna på arbetsförmedlingen. De individer med svaga svenskkunskaper eller 
som riskerar att hamna i utanförskap och ekonomisk och social utsatthet och som är i 
behov av extra stöd för att kunna bli integrerade i det svenska samhället och komma in 
i arbetslivet. 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
 
Projektet startade den 11 februari 2016 och pågår till den 31 december 2019  
Det jobbar en projektledare på 100 % i projektet.  
 
Insatsens metod. 
 
Metoden för Samba integration är uppdelad i block, där man alltid börjar med en 
kartläggning av deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet,  
fritidsintresse och sociala förhållanden. Man genomför regelbundna gruppsamtal, 
enskilda samtal samt fysisk aktivitet. Samhällsorienteringsundervisning genomförs där 
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man diskuterar allt som handlar om det svenska samhället så som regler, normer, 
kultur, rättigheter och skyldigheter, demokrati, arbetsliv osv. 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Budgeterat antal deltagare: 30 ST/år.  Antal nya deltagare: 30 ST  
Fördelning på remitterande deltagare: 
IFF, IFO: 7 ST Arbetsförmedling: 2 ST      Försäkringskassan: 0 ST         
Regionen: 0 ST 
Totalt antal deltagare under året: 37 ST  
Antal till arbete eller studier: 17 ST 
Sedan uppstart: Budgeterat antal deltagare: 30 ST 
Antal deltagare totalt: 78 ST 
 Antal till arbete eller studier: 39 ST    Praktik:50 ST   
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj:15 ST  Arbetsförmedling: 63 ST 
Försäkringskassan: 0 ST Regionen: 0 ST 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 
Organisation 
 Alla relevanta parter strävar mot samma mål i samverkansgruppen, det vill säga 
individens bästa och att samtliga deltagare etableras på arbetsmarknaden. Inom 
samverkansgruppen bidrar alla berörda parter med sin expertis och följer upp och 
diskuterar deltagarnas utvecklingsprocess. På så sätt får deltagarna den bästa möjliga 
hjälpen för att en förändring ska kunna ske.  
Styrgruppen 
Projektet och projektledaren får goda förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete 
tack vare att de relevanta myndigheterna har handlingskraftiga personer i styrgruppen. 
Styrgruppen delar syn på hur man ska hantera något så komplext som integration och 
etablering. 
Individnivå  
De fyra mest avgörande framgångsfaktorerna för deltagarna har varit:  
1. Att röra sig i ett socialt sammanhang samtidigt som man får stöd för etablering på 
arbetsmarknaden.  
2. Fokus på det svenska språket genom språkträning kopplat till aktiviteter och 
diskussioner där alla talar svenska.  
3. Bred samhällsorientering som kopplas till olika teman.  
4. Koordinerade insatser från samverkansledaren och motivationsstöd till deltagare 
som oftast känner sig osäkra och ängsliga inför förändringar och även på sin egen 
förmåga att göra faktiska förändringar.    
 Ronja Ismail, Samverkansledare SAMBA integration  
2020-01-20 
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Helårsredovisning Knutpunkten 2019 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och 
öka myndigheternas samverkan.  Målet är att erbjuda samverkande insats där 30% 
går vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats. 
Målgruppen är individer i behov av stöd från två eller fler av 
samverkansmyndigheterna, ålder 16 – 65 år som inte har ett pågående 
beroendeproblematik och klarar en insatstid av minst 10 tim/v. 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatstiden är individuell. En samverkansansvarig på 50% samt en handledare på 
100% finansieras via Samordningsförbundet. Ytterligare 4 handledare som arbetar i 
Knutpunktens verksamhet finns tillgängliga för insatsen. En SAM-grupp med 
handläggare från respektive myndigheter samt Lokala Samverkansgruppen med 
representation från respektive myndigheter lägger tid i projektet.  
 
Insatsens metod 
Insatsen är integrerad i Knutpunktens ordinarie verksamhet, i våra egna lokaler där 
man arbetar såväl i grupp som individuellt. Vi erbjuder även praktik/arbetsträning. 
Insatsens resultat på individnivå 
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 

• Antal nya deltagare: 17 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 6, Fsd 1, Region 7, AF 3 
• Totalt antal deltagare under året: 45  
• Antal avslutade deltagare: 22 
• Antal till arbete eller studier: 5 

Sedan uppstart: 
• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 
• Antal deltagare totalt: 128 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 55, Fsd 38, Region 23, AF 12   
• Antal till arbete eller studier: 20 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Organisation  
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög 
kompetens och en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information 
om varandras uppdrag och ramverk. 
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.  
 
Individnivå  
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i 
innehållet i insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande 
och förhållningssätt.  
 
Anja Coe, Samverkansansvarig  2020-01-08  
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Vägknuten 2.0 årsredovisning 2019 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den 
enskilde och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt 
identifiera och kartlägga insats- och rehabiliteringsbehov. Projektet vänder sig till 
personer i yrkesverksam ålder från 18 år. För att delta i projektet ska den enskilde 
bedömas vara i behov av samverkan och stöd från myndigheterna inför etablering eller 
återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. 
30 personer deltar årligen i projektet  
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att 
inte överstiga 12 månader. 
30 % av antalet deltagare ska efter 90 dagar efter avslutad insats nått 
självförsörjning eller fått rätt ersättning. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
2017-02-01–2019-06-30  2,0 personal. 
2019-09-01-2020-01-31   3,0 personal. 
 
Insatsens metod 
Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat samt TUBA 
kartläggning.   
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 2019-07-01-2019-12-31 

• Budgeterat antal deltagare 30st 
• Antal nya deltagare 23st 
• Fördelning på remitterande myndighet   
• HÖGSBY; Arbetsförmedlingen = 1st Kommunen= 1st Försäkringskassan= 3st 

= 5st 
• MÖNSTERÅS; Arbetsförmedlingen = 3st Försäkringskassan= 3st = 6st 
• OSKARSHAMN; Arbetsförmedlingen 3st, Försäkringskassan 6st, Kommunen 

3st = 12st 
• Totalt antal deltagare under året: 45st 
• Antal avslutade deltagare 7st 
• Antal till arbete/studier 7st, 6st har gått åter till in remittent.  
• Aktiva 191231: 28st 
• Konsultation: 17st  

 
 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan; Man ser vinsten av samverkansteamets roll när 
man har någon/något att konsultera från sin egen myndighet. Man ser också en vinst i 
att kunna delge varandra information om olika vägar man kan ta när det gäller 
individen samt vi får information från varandras myndigheter och man får större 
förståelse varför det kanske går trögt i ett ärende. Vi Vägknuten ser också en 
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framgång att samverka tillsammans med ”nätverket unga till arbete”, OF 
(omsorgsförvaltningen), KAA (kommunalt aktivitetsansvar), samt praktiksamordnare/ 
AME i de tre kommunerna.  
Organisation: Vägknuten 2.0 ligger under arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn vilket 
gör det lättare med samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och 
kommunerna och alla projekt som finns i dessa kommuner. Vi samverkar tillsammans 
med Arbetsmarknadsenheterna i Högsby samt Mönsterås kommuner. VI är nu mera 
3,0 tjänster som arbetar i de tre kommunerna.  
 
Arbetsgrupp: Samverkansteamet träffas var tredje vecka. Vi påtalar för varandra om 
varför vi är där och vilken roll vi har. Vi har under detta halvår jobbat med 
kommunikation och förhållningssätt för att förstå varandra bättre men också med 
”funktionen i samverkansteamet”, vad min roll är som kontaktperson. Vi har detta 
halvår haft 17st konsultationsärende. Det har varit mindre rörigt under det senaste 
halvåret och tycker samverkansteamets funktion flyter på bättre och ser fram emot en 
lunch-till-lunchkonferens som vi startar 2020 med.   
 
Styrgrupp/ LSG: I augusti hade vi ett gemensamt möte tillsammans LSG och 
samverkansteamet. VI lyfte bland annat syfte och mål med samverkansteamets roll 
och dess verkan. För övrigt har vi haft bra möten under halvåret. Ett gemensamt möte 
med LSG/ SVT team en gång per år skulle vara bra, då skulle alla aktörer få mer 
förståelse över hur det fungerar organisatoriskt.  
 
Insatsens deltagare: Detta halvår har vi haft två gruppcoachningar igång. Totalt i 
grupperna har vi haft 20 deltagare under hösten Eftersom det var ett stort tryck in 
delade vi upp grupperna med en yngre grupp och en äldre. Vi har erbjudit grupperna 
studiebesök, föreläsningar samt brunchmöte under hösten.  
 
Vägledarna: Vi har under hösten blivit 3,0 tjänster där Ann-Louise Håkansson 
anställdes from 1/9-19. Med detta kunde vi under hösten köra två gruppcoachningar 
om 20personer. Vi har varit mer aktiva i de tre kommunerna än tidigare.   
 
Magdalena Ågren & Mateo Saranovic & Ann-Louise Håkansson 
Vägknuten 2.0  2020-01-13 
 
 
 

  
 
Årsredovisning Innergården 2019   
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Syfte: Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska hitta sin väg tillbaka in i 
arbetslivet och/eller till en bättre livskvalitet samt få rätt hjälp från rätt instans. 
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Mål: 30% av deltagarna är i arbete eller studier inom tre månader efter avslutat 
deltagande. Upplevd högre livskvalitet. Rätt stöd/ersättning.  

Målgrupp: Individer i arbetsför ålder 18-64 år som står en bit från arbetsmarknaden 
och som är i behov av samverkande insatser av minst två av följande: 
Försäkringskassan, Region Kalmar län, Arbetsförmedlingen och Mörbylånga kommun 
samt i vissa fall även Kalmar kommun.  

Insatsens tidsram samt personalresurs 

Innergården blev LIS3:at 2018 och är från och med 20180101 en insats finansierad av 
Samordningsförbundet och Mörbylånga kommun. Personalen 2019 bestod av en 
verksamhetsledare/handledare på 25+75% samt en handledare på 100%.    

Insatsens metod 

Naturbaserad (grön) rehabilitering, Empowerment (7-tjugo), Supported employment, 
arbetsträning i trädgård/odling/externt, vägledning, friskvård (promenader + 
gymträning). 

Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  

20190101-20191216: 
• Budgeterat antal deltagare: 15/år  
• Antal nya deltagare: 8 (+34) 
• Fördelning på remitterande myndighet: 
Nya deltagare: Kommun/Försörjningsstöd: 4, Region Kalmar/Psykiatrin: 3, 

Försäkringskassan 1  
Samtliga deltagare:  
• Totalt antal deltagare under året: 24 
• Antal avslutade deltagare: 10  
• Antal till arbete eller studier: 4 till arbete5  
 

Sedan uppstart:  
• Budgeterat antal deltagare: 15  
• Antal deltagare totalt registrerade i SUS: 62 (49 avslutade)   
• Fördelning på remitterande myndighet: Information saknas  
• Antal till arbete eller studier: 21: 16 till arbete, 5 till studier 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan: 

Organisation: 

Arbetsgrupp: Samverkansteammöten 24/1, 28/2, 4/4, 2/5, 11/6, 29/8, 24/9, 17/10, 
7/11 samt 5/12 med representanter från Arbetsförmedlingens rehab, 
Försäkringskassans Samverkansgrupp, Individ- och Familjeomsorgen samt LSS i 

 
3 Långsiktig integrerad samverkan 
4 Ännu ej registrerade i SUS: 3 varav 1 från Region Kalmar/Psykiatrin, 1 från Försäkringskassan och 1 från 
Kommun/Försörjningsstöd   
5 Därutöver 2 till arbetsträning som ledde till arbete inom 3 mån, ej registrerat i SUS 
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Mörbylånga kommun, Kurator från Hälsocentralerna i Mörbylånga och Färjestaden, 
Kurator från Psykiatrins Öppenvårdsavdelning på Region Kalmar län, från 
Arbetsmarknads- och Integrationsavdelningen samt från Verksamhetsledare och 
handledare från Innergården säkerställer rätt hjälp från rätt instans samt att 
samverkande parter uppdateras om varandras verksamheter och resurser.   

Styrgrupp: Styrgrupp/LSG-möten den 8/2, 26/4, 3/9 samt 8/11 resulterar i styrning, 
kvalitetssäkring, stöd, kontinuitet, värdefull feedback, information samt betydelsefullt 
erfarenhetsutbyte. 

Individnivå/Insatsens deltagare: Naturbaserad grön rehab. Uppföljningar 
deltagare/samverkansparter var 6v. Samverkansteam med konsulterande funktion. 
Empowerment (7-tjugo) en gång/vecka. Vägledning. Friskvård genom dagliga 
promenader samt 1 gång/vecka på gym. Trygg och tillåtande miljö. Supported 
employment. Praktikplatser.  

Lisa Ask 
Verksamhetsledare Innergården 20200113 
 
Årsredovisning KRUS Kalmar kommun 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina 
egna förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av 
arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik, arbete eller studier. Målgruppen är personer i 
åldrarna 19 till 64 år med psykisk ohälsa, boende i Kalmar kommun som behöver stöd 
för att komma ut i arbetslivet. Prioriterad målgrupp är personer mellan 19 och 29 år. 
Målet är att 30 personer per år ska kunna ta del av insatsen.  
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen har varit i projektform under perioden 2016-09-01 - 2019-08-31. Från och 
med 2019-09-01 finns ett beslut (LIS) om att insatsen ska finnas kvar så länge syftet 
uppfylls.   
3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare) 
Insatsens metod 
7TJUGO, Lösningsfokuserat förhållningssätt och friskvård (bl.a. Friskis och Svettis).   
 
Inremitterande myndigheter:  (nov)2016 -  (jan) 2020 Försörjning 
 Start (2019) Avslut (2019) 
Försäkringskassan 12  (4) Sjukp/ rehab.ers. * 18 (5) 
 10 (3)  
Region Kalmar län 52  (16) Aktivitetsersättning 19 (5) 
 12 (8) 
Arbetsförmedlingen 22  (4) Aktivitetsstöd  * 14 (4) 
 15 (8) 
Kalmar kommun  19  (1) Ekonomiskt bistånd * 14 (2)    
9 (4) 
  Ingen försörjning 15 (7)  
5 (3) 
  Studiemedel     4 (1) 
  Inkomst/anställning   7 (1) 
Totalt 105  (25)   82 (22) 64  (25) 
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* Personer som går från försörjningsstöd till aktivitetsstöd, fortsätter ofta med bägge bidragen 
eftersom aktivitetsstödet oftast är lågt, detta kan även gälla sjukpenning.  Under 2019 började 
22 personer och en person har haft både ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd.  
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  
Intresseanmälningar – handlagda (totalt) 105 
Konsultationer 21 (11) 
Deltagare, beviljade att delta 82 
 
Efter avslut samt aktuell planering    Totalt 2019 
AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS   26 11  
Studier (universitet, Komvux mm)     5   2 
Arbete     7   1 
Åter till försörjningsstöd, Försäkringskassa. *    21   9 
(utan aktivitet, söka sjukersättning eller annat)   
Annat / inget (i vissa fall har de brutit all kontakt med alla)     4   2 
Avslutade    64 25 
 

• Antal inskrivna deltagare i januari 2020 är 18 st – varav 5 st går i 
introduktionsgrupp/förgrupp.  

• * Många avslutade ärenden som går tillbaka till myndighet utan aktivitet, är 
personer som inte riktigt har förmågan och motivationen att komma igång med 
sin rehabilitering. Några börjar inte alls och några börjar men har väldigt låg 
närvaro.  

Framgångsfaktorer inom samverkan 
• Insatsens arbetsgrupp – Samverkansteamets representanter är kunniga och 

engagerade  
• Att koordinatorerna är från 3 olika myndigheter med kunskap om myndigheternas 

olika regelverk/system samt erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering.  
• De pedagogiska gruppaktiviteterna är den stora vinsten i KRUS sociala 

rehabilitering, där deltagarna till stor del själva hjälper och stöttar varandra med att 
själva delta.  Deltagarna behöver och får tid på sig att anpassa sig till att klara av 
nya rutiner samt stöd i att se sitt eget ansvar i sin personliga utveckling på deras 
väg mot egen försörjning.  

 
 
Kalmar den 13 januari 2020 
Laila Ruchatz Andersson, KRUS Kalmar kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 % 
56 % - närmare 

arbetsmarknaden
/ egen försörjning 
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Årsredovisning 2019 Pontibus 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Syfte 
Att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer 
för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning. 
Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.  

 
Mål 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process. 
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera. 
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.  

Måluppfyllelsen mäts med Indikatorerna framtagna av NNS, Nationella nätverket för 
Samordningsförbund, samt SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

Målgrupp:  
Individer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen riktar sig till individer i 
yrkesverksam ålder, 18-64 år. 
En första prioriterad grupp är ungdomar 18-29 år, framförallt arbetslösa utan 
förankring på arbetsmarknaden. 
En andra prioriterad grupp är ensamstående föräldrar. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs  

Insatsen planeras pågå i projekttiden under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31. 
Fr.o.m. 2020-01-01 är insatsen LIS:ad. 

Personalresurserna är två heltidsanställda; en koordinator som även har 
projektledaransvaret samt en koordinator. 
 
Insatsens metod  
Grunden är ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

• Gruppträning med personlig tränare en gång per vecka, en timme per gång. 
Varierad träning där man får prova på allt som gymmet har att erbjuda. 
Gruppträningen innebär utöver fysisk träning även social träning. 

• Gruppträffar en gång per vecka, två timmar per tillfälle. Grunden är 7TJUGO 
samt det egna konceptet Vägen till arbete. Därutöver erbjuds ibland 
föreläsningar, aktiviteter, filmvisning m.m. 

• Individuella träffar en gång per vecka, cirka en timme per gång. Kartläggning 
över livssituation. Planering för återgång till arbetsliv/studier. Ofta promenader i 
skogen under samtalen, vilket anses vara gynnsamt på ett flertal sätt.  

• Supported Employment med inslag av IPS används vid återgång till arbetslivet. 

61



   43(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

• NADA, en standardiserad form av öron akupunktur erbjuds i grupp vid ett tillfälle 
per vecka. Antalet platser är begränsat, så vid stor efterfrågan kan ytterligare ett 
tillfälle per vecka komma att erbjudas. 

• Öron akupunktur och öronakupressur, vilket erbjuds enskilt för den deltagare 
som så önskar. 

Insatsens resultat på individnivå (SUS)  

2019: 
• Budgeterat antal deltagare: 

Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 
• Antal nya deltagare: 

21 
• Fördelning på remitterande myndighet:  

Försäkringskassan: 4 
Arbetsförmedlingen:  3 
Regionen:  3 
Socialförvaltningen:  11 

• Totalt antal deltagare under året: 35 
• Antal avslutade deltagare: 15  
• Antal till arbete eller studier: 5 

 
15 personer avslutades under 2019. Fem av dessa gick till arbete och studier, det vill 
säga 33 %. Om man räknar med de två som gått till samverkan AF/FK, så är utfallet 
46 %. 
 
Sedan uppstart:  

• Budgeterat antal deltagare:  
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 

• Antal deltagare totalt: 60  
• Fördelning på remitterande myndighet:  

Försäkringskassan:  11 
Arbetsförmedlingen:  10 
Landstinget:  8 
Socialförvaltningen:  28 

• Antal till arbete eller studier: 8 
 

Framgångsfaktorer inom samverkan 

Samverkansteam: Regelbundna möten där samtliga parter deltar och delger varandra 
nödvändig och relevant information. Korta vägar till kontakter vid behov där emellan. 
Parterna tar snabbt eventuella ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna 
organisationen. 
Uppföljningar av och gemensamma planeringar för pågående deltagare.  
Flerpartssamtal där deltagare och samtliga samverkande myndigheter kring den 
aktuelle deltagaren träffas för gemensam planering.  
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Styrgrupp: Regelbundna möten. Engagerade medlemmar där merparten har mandat 
att fatta beslut.  
 
Individnivå: Deltagarna uppskattar och gynnas av samverkan – gemensamma möten 
och planeringar och snabba kontaktvägar vid behov.  
Metoden 7TJUGO är uppskattad av deltagarna och bedöms vara gynnsam för deras 
personliga utveckling.  
Metoderna Supported Employment och IPS bedöms också vara befrämjande med 
individuella planeringar utifrån egna önskemål och förutsättningar samt täta kontakter 
och uppföljningar. 
NADA och öron akupunktur/öronakupressur är mycket uppskattat av de deltagare som 
deltar i behandlingarna. Många upplever t.ex. att sömnen förbättras och då sömn är en 
grundförutsättning för hälsa och välbefinnande, anses detta vara mycket gynnsamt.  
 
Ytterligare en grundförutsättning för insatsen är koordinatorerna, som bidrar till att 
skapa en välkomnande, accepterande miljö för deltagarna. 
 
Carola Granström   2020-01-14 
Verksamhetsledare Pontibus 
 
 

  Torsås kommun 
 
Årsredovisning 2019 RESA 
 
Samverkansteamet RESA Torsås Kommun 
Att erbjuda effektivare service till individer som är i behov av stöd från flera 
samverkande myndigheternas insatser och därigenom stärka individen för inträde eller 
återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning. 
 
Framgångsfaktorer: 
Framgångsfaktorerna i RESA är samverkansgruppen (Teamet – IFO, Af, FK och 
Region Kalmar Län) där samordnaren för RESA är sammankallande 1 gång i 
månaden. De kunskaper som är representerat i teamet är en stor framgångsfaktor i sig 
och ger mervärde på individnivå med korta beslutsvägar och rätt insatser för individen. 
Teamet genomsyras av salutogent förhållningsätt till människan och dess egen 
förmåga till förändring. 
Teamet har en väl fungerade struktur och arbetssätt (flöde) 
Teamet har en kontinuitet och långsiktighet arbetet, teamet har avsikt att bibehålla och 
utveckla samarbetet mellan myndigheterna i samverkan för ännu bättre flöde, 
flexibilitet och tillgänglighet. 
 
Metod: 
Den metod som RESA arbetar efter bygger på coachande förhållningsätt med fokus 
på motivation, rätt stöd för individen på dess villkor, vägledning och inspiration 
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gentemot sysselsättning och egen försörjning. Den enskildas egna resurser ska vara i 
fokus och vägledande för insatsen. 
RESA erbjuder konsultation, vägledning, kartläggning, gruppverksamhet och 
arbetsträning utifrån en individuell planering enligt genomförandeplan. 
RESA har ett välfungerande och upparbetat arbetssätt där man i samverkan arbetar 
med konsultativa remisser samt insatsremisser. 
 
Syfte, målgrupp och målsättning: 
Syftet är att bibehålla det goda arbetet som finns idag och fortsätta att bygga på en 
flexibel och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också utveckla metoder för att i 
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats inom AMIE i 
samarbete med teamet för att öka förutsättningar att nå ökad självförsörjning eller hitta 
vägar till rätt stöd och underlag till rätt ersättning. 
 
Målgrupp: 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning, män och kvinnor mellan 18-64 år. 
 
Specifika mål: 
Hantera 50 remisser (konsultations- och insatsremisser) samt ha 20 deltagare på 
årsbasis i insatsen. 
Mål på individnivå: 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process 
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera 
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller annan sysselsättning efter avslutad 
insats 
Verksamheten kommer att utvärderas enligt Samordningsförbundets riktlinjer med 
registrering i SUS och utifrån indikatorerna. 
 
Totalt antal deltagare under året 2019: 
Avslutade deltagare: 17 
Arbete: 3 
Studier: 2 
Annat: 12 
Aktiva deltagare: 9 
  
Antal remisser: 54 st. varav 28 konsultationer. 
 
Teamets struktur/upplägg: 
Styrgrupp – beslutsfattande chefer från respektive myndighet 
Träffas 4 gånger per år och har ett strategiskt ansvar för en operativ verksamhet samt 
ansvarar för övergripande samverkan och samordning. 
Samverkansteamet RESA – handläggare från respektive myndighet Af, FK, Region 
och socialförvaltningen träffas för remissgång och samverkansfrågor första onsdagen 
varje månad – 10 gånger/år i syfte att stärka samverkan och samordna det stöd som 
den enskilde har rätt till. En gemensam planering görs/finns för individerna i 
samverkan samt samtycke till samverkan. 
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Verksamheten startades 2018-08-20 och är en långsiktigt integrerad insats i 
samverkan (LIS) från och med 2019.09.01 
 
Budget:               597 000 kr 
Lönekostnader: 494 000 kr 
Lokalkostnader: 42 000 kr 
IT/tele/support/licenser: 8000 kr 
Resor/transporter: 8000 kr 
Kostnader kopplat till deltagare: 45 000 kr 
 
Utbildningar under 2019: 
Som man frågar får man svar/Lösningsfokuserat förhållningssätt. 
 
 
Minna Sokura  
verksamhetsledare RESA  2020-01-14 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

Vi rekommenderar att en genomgång genomförs under år 2020 utifrån RKR:s 
rekommendationer för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen samt drift- 
och investeringsredovisningen överensstämmer med lag och rekommendationernas 
krav. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med mål för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2019 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 
förenligt med de övergripande målen för verksamheten. De verksamhetsmässiga 
målen för 2019 är uppfyllda. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 

  

68



 
 

3 

Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge 
en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, regionens eller 
förbundets ekonomiska ställning.  

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport 
och årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 1–2 § bedöma om räkenskaperna är 
rättvisande samt om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som 
beslutats. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive 
medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör 
underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till fullmäktige i 
respektive medlemskommun.   

Revisionsobjekt är förbundsstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 
ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ 
att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med 
intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan 
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och 
verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar 
underlag till den finansiella rapporteringen. 

Rapporten har sakgranskats av förbundschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska förvaltningsberättelsen 
innehålla följande information: 

• En översikt över utveckling av förbundets verksamhet. 
• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 
• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 
• Upplysning om förbundets förväntade utveckling. 
• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 
• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning 

och uppföljning av förbundets verksamhet. 
• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
• Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 
• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 
Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 
kraft 1 januari 2020. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets 
verksamhet genom att jämförelse görs med föregående år.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning. Upplysningar lämnas finansiering/medlemsavgifter. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse 
för förbundet som inträffat under räkenskapsåret. Upplysningar lämnas om bedriven 
verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling. 
Vision och arbetssätt för år 2020 beskrivs. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden samt sjukfrånvaron. Upplysning lämnas om antalet anställda 
och vilka arbetsuppgifter som utförs. Uppgift om sjukfrånvaron behöver inte lämnas 
eftersom antalet anställda är färre än 10. 
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Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk 
hushållning bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning 
utifrån mål för god ekonomisk hushållning.  

Nationella rådet har tagit fram riktlinjer som visar rekommenderad storlek på eget 
kapital för Samordningsförbundet vid årets slut. Eftersom målen för verksamheten är 
att omsätta lämnade bidrag till åtgärder i enligt med lämnade mål och riktlinjer anges 
en övre gräns för det egna kapitalets storlek.  

Årets resultat -680 982 kr innebär att det egna kapitalet vid utgången av år 2019 
uppgår till 2 408 153 kr vilket överensstämmer med Nationella rådets riktlinjer 
(3 027 862 tkr). Förbundet redovisar därmed en ekonomi i balans för år 2019.  

Driftredovisning 

Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. 
Årets kostnad för projekt och utbildningar uppgår till  

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

Vi rekommenderar att en genomgång genomförs under år 2020 utifrån RKR:s 
rekommendationer för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen samt drift- 
och investeringsredovisningen överensstämmer med lag och rekommendationernas 
krav. 
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God ekonomisk hushållning 
Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.  

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse, förbundets 
bedömning 

Behållning vid årets slut ska följa 
Nationella rådets riktlinje 

Eget kapital är lägre än 
Nationella rådets riktlinje. 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

Insatsernas budgetar ska vara 
så väl beräknade att utfallet inte 
avviker mer än 5 procent 

Budgeterade insatskostnader 
var 12,3 mnkr och utfallet blev 
11,8 mnkr vilket är 4,2 %. 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att både de finansiella målen uppfylls.. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning som fastställts i budget för 2019.  

Verksamhetsmål Mål Aktiviteter Måluppfyllelse, förbundets 
bedömning 

Mål på individnivå 3 mål 3 aktiviteter Målet bedöms som uppfyllt. 

Mål på strukturnivå 1 mål 1 aktivitet Målet bedöms som uppfyllt. 

Mål på organisationsnivå 1 mål 5 aktiviteter Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Samtliga mål uppnås. 

Bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med mål för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2019 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt 
med de övergripande målen för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2019 är 
uppfyllda. 
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Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och 
kostnader för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. 
Jämförelse med förgående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är negativt och uppgår till -1 558 tkr (2018: 877 tkr). Verksamhetens 
intäkter har ökat med 388 tkr beroende på ökade bidrag från förbundets medlemmar 
och ökade intäkter från kursavgifter. Verksamhetens kostnader har ökat med 1 945 
tkr vilket främst beror på en ökning av lämnade bidrag till beslutade insatser med 961 
tkr, ökade kostnader för kurs- och konferensavgifter med 488 tkr samt ökade 
kostnader för egna arrangemang med 270 tkr.   

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och 
överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 
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2020-04-23 
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

  
 

 
 
 
 

Projektledare   

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på 
uppdrag av Samordningsförbundet i Kalmar län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
avsnittet ”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 93

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2015/36 214 KS

Rättelsebeslut; Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solberga-
marken

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att upphäva kommunfullmäktigebeslut 2020-04-20 § 61.

att anta detaljplan med reviderad planbeskrivning för Solberga 3:1 med flera fas-
tigheter, Solbergamarken samt plankarta Solberga 3:1 med förtydligande a2.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 61 att anta detaljplan för Solberga 3:1 
med flera fastigheter. Sedan beslutet anslagits har Länsstyrelsen i Kalmar län kom-
mit med invändningar mot att planbeskrivningen inte innehåller text om särskilda 
skäl för upphävande av strandskydd som finns med i granskningsutlåtandet som 
tillhör ärendet.

Till följd av detta har länsstyrelsen meddelat att detta skulle vara skäl för att upphä-
va beslutet om det inte rättas av kommunfullmäktige. 

I förslaget till rättelsebeslut har inget som inte fanns i antingen planbeskrivningen 
eller granskningsutlåtandet lagts till.

Textens som föreslås läggas till är på sida 28 och är som följer:

På plankartan sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd 
ska upphävas för GATA och V, småbåtshamn. Områdena ligger inom strand-
skyddszonen och särskilda skäl krävs för att upphäva strandskyddet. Nedan redo-
görs för vilka särskilda skäl som motiverar ett upphävande av strandskyddet inom 
de aktuella områdena.

Särskilda skäl 

För V, småbåtshamn, ska strandskyddet upphävas då det finns byggrätter inom 
området. Det särskilda skälet som används för motivering är att marken behövs för 
en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte till-
godoses utanför området. 

Markområdet för GATA behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget all-
mänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området med hänsyn till bebyggelse 
och infrastruktur för att främja tätortsutveckling. 

Att upphäva strandskyddet för GATA förbättrar tillgängligheten till platsen som re-
dan idag är tillgängligt via gångstråk. I och med att ett gångstråk finns på platsen 
idag så bedömer kommunen att ett upphävande av strandskyddet inte kommer 
skapa en försämring för växt- och djurliv i anknytning till platsen. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 93

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

NATUR lämnas utanför område där strandskydd ska upphävas för en senare pröv-
ning i samband med vattenverksamhet.

Till planbeskrivningen har det infogats en ny plankarta för att förtydliga förslaget till 
planbeskrivning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 61 Antagande av detaljplan Solberga 3:1 med 
flera fastigheter, Solbergamarken.
Förslag till reviderad planbeskrivning, 2020-05-15.
Plankarta Solberga 3:1 utan förtydligande a2.
Plankarta Solberga 3:1 med förtydligande a2.
Granskningsutlåtande Solberga 3:1.

Bedömning
Om inte kommunen inte fattar ett rättelsebeslut riskerar planen att upphävas.

Dagens sammanträde
Planarkitekt Thomas Nilausen presenterar försändringarna som föreslås.

Lars Ljung (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att 
upphäva kommunfullmäktigebeslut 2020-04-20 § 61 och att anta detaljplan med re-
viderad planbeskrivning för Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken 
samt plankarta Solberga 3:1 med förtydligande a2.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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BETECKNINGAR
Gräns för fastighet, samfällighet och
sämjedelningsområde

Traktgräns, alternativ gräns för fastigheter
och samfällighet med samma traktnamn,
samt med kvartersnamn

Servitutsgräns! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bostadshus karterat efter husliv resp. tak

Uthus karterat efter husliv resp. tak

Transformatorbyggnad

Väg

Slänt

174 Nivåkurva

177.1 Avvägd markhöjd

1   1:1 Registerbeteckning på fastighet

S:1   ga:1 Samfällighet resp. gemensamhetsanläggning
Sv  Lr Servitut resp. ledningsrätt

BORGHOLM Trakttext

Häck, stenmurq 9

Staket, stödmurUU 9 9

0 25 50 75 10012,5
Meter

2019-09-12

2020-05-26

Upprättad datum:

Senast reviderad: 

Magnus Juhlin
Plan- och byggchef

Thomas Nilausen
Planarkitekt

Solbergamarken, Borgholm

ANTAGANDEHANDLING

Solberga 3:1 m.fl
Detaljplan för

Upprättad av Kommunledningsförvaltningen i Borgholms kommun

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

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG Gångväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Teknisk anläggning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Dagvattendamm, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2
Bräddningsyta, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

N Motionsanläggning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

P Parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

V Småbåtshamn, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområden

W1
Vattenområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

W2
Småbåtshamn, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Utformning

lek Lekplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

damm Damm. Största djup är 0,3 meter över nollplan, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dike Område för dagvattenhantering (exempelvis svackdike), PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

e1 160 Största byggnadsarea per fastighet är 210 kvadratmeter varav huvudbyggnad maximalt får uppgå till
angivet värde i kvadratmeter byggnadsarea., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 15 Största byggnadsarea per byggnad är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst
2 meter från fastighetsgräns., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet

d1 0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

d2 0 Största fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

Utformning

)
—

5,0 Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

))3,5 Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)
—

3,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter för byggnad inom ändamålet V, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b Lägsta grundläggningsnivå är 2,8 meter över nollplanet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

a1
Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen. Allmän plats, PBL 4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiamter på minst 20 cm i diamater i brösthöjd (130 cm) inom
användningen NATUR.., PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt inom GATA och kvartersmark V - Småbåtshamn., PBL 4 kap. 17 §

ILLUSTRATIONER

Illustrationslinje - Strandskyddslinje

Illustrationsyta

a2

a2

a2

a2
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4Antagandehandling

Sammanfattning
Solbergamarken är ett grönområde som 
idag används för rekreation. I väster är 
marken öppen och relativt sank. I öster 
består marken av tät skog. 

Planförslaget innebär att området 
förtätas med bostäder i söder. Marken 
närmast vattnet iordningställs med ett 
våtmarkssystem. Det nya våtmarksområdet 
planeras bli en attraktiv parkmiljö för 
närboende. 

Översiktskarta

Planområde

Borgholm

Planområde

Borgholms kommun

Köpingsvik
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5Antagandehandling

Detaljplaneprocessen
Denna handling, planbeskrivningen, ska underlätta förståelsen för planförslagets 
innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen 
ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I 
beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts 
motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Detaljplanen (plankartan) är 
däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

Planprocessen befinner sig nu i antagandeskedet som är det sista steget i processen till 
en antagen detaljplan. 

Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. I 
redogörelsen redovisas samtliga inkomna synpunkter och kommunen har tagit ställning 
till ändringar av planförslaget inför antagandeskedet.  Det görs endast minde justeringar 
och redaktionella ändringar innan planförslaget slutligen antas av politikerna.

Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för utökat 
planförfarande.

Utökat planförfarande:

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
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6Antagandehandling

1. Planens syfte
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området. Syftet är 
även att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planområdet.

2. Plandata
Planområdet är beläget mitt emellan Borgholm och Köpingsvik. Området avgränsas av 
Kalmarsund i norr. Området består av ett grönområde som omgärdas av kringliggande 
bostadsbebyggelse. Området utgörs av ca 18 hektar. Fastigheten Solberga 3:1 ägs av ett 
antal privatpersoner som är exploatörer i detta planärende. Kommunen äger fastigheten 
Tings Ene 1:14. 

3. Förutsättningar
Historik
Köpingsvik har en långgrund och väl skyddad hamn där platsen varit idealisk som 
handelsplats. Under vikingatiden fanns här en marknadsplats med anor från 700-talet. 
I slutet på 1100-talet byggdes ett torn med en ringmur på den plats där Borgholms 
slott finns idag. I modern tid utvecklades Borgholm från ett fiskeläge till stad med 
stadsrättigheter år 1816. I slutet på 1800-talet blev Borgholm en kurort och turisterna 
kom via båt till staden. 

Planområde
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Utsikt mot vattnet från bostäder söder om Solbergamarken        Flerbostadshus väster om Solbergamarken

Bostadshus väster om Solbergamarken                      Bostadshus i söder med panoramafönster mot Kalmarsund

Vid sekelskiftet tog turismen fart och ett pensionat byggdes i Köpingsvik under 1920-talet. 
Efter invigningen av Ölandsbron i början på 1970-talet etablerades campingplatser på 
Öland varav ett flertal vid Köpingsviks sandsstrand.

Bebyggelse
Bostäderna runt Solbergamarken har successivt byggts ut sedan 70-talet. En majoritet 
av bebyggelsen närmast grönområdet är fritidshus.  En stor andel av husen runt 
Solbergamarken byggdes under 80- och 90-talet som enklare fritidshus på plintgrund. 
Under åren har dessa successivt försetts med både uterum och altaner. 

Det finns även ett antal hus som byggts under 2000-talet i modern stil. Längs den 
södra delen av området finns ett flertal hus med stora panoramafönster med utsikt över 
Kalmarsund. 

I södra delen av Ålfiskaregatan finns ett relativt stort område med flerbostadshus som 
byggdes under 90-talet. Dessa bostäder är hyresrätter och  används som åretruntboende. 

Trafik
Anslutning till området sker via väg 136 till Sjöstugevägen eller Rödstensgatan. 
Båda infarterna är utformade med vänstersvängande fält. Området nås genom mindre 
trafikerade lokalgator. Österifrån kan området även nås via en grusväg utmed kusten. 
Ålfiskaregatan fungerar som en matargata med funktionen att mata andra gator med 
trafik. Vid Rödstensgatan, strax söder om Badgatan finns en bom som enbart är nedfälld 
sommartid. Bommen används för att stoppa genomfartstrafik ner till stranden. Ungefär 
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500 meter från planområdet finns busshållplats med bussturer till norra Öland samt i 
riktning söderut mot Borgholm och Kalmar. 

Strax söder om planområdet finns den gamla banvallen där det idag går en cykelväg 
mellan Borgholm och Köpingsvik.

Kommunal och kommersiell service
Planområdet är beläget drygt två km utanför Borgholms centrala delar och ca 1,5 km 
utanför centrala Köpingsvik. Gränsen mellan tätorterna går tvärs igenom området. I 
Borgholm finns kommunens största serviceutbud, både kommunal- och kommersiell 
service. Bl.a. finns det: livsmedelsbutiker, hälsocentral, förskolor, skola 1-9. Det finns 
även en gymnasieskola med inriktningar inom hotell och restaurang. I Borgholm finns 
ett stort handels- och restaurangutbud. 

I Köpingsvik finns det en livsmedelsaffär och ett bageri som har öppet året runt. 
Längs hela bukten i Köpingsvik finns ett antal campinganläggningar där samtliga har 
kioskverksamhet. Under sommaren finns ett flertal restauranger i samhället. En av dessa 
har öppet året om. Sommartid finns ett flertal klädesbutiker samt annan kommersiell 
handel. I Hela Köpingsviksområdet finns det rum och stugor för uthyrning.

Mark och vegetation
Området består av högvuxen friskäng och strandskog. Friskäng är öppna ängsmarker 
med fuktiga markförhållanden. Friskängen i öster är artrik och fri från buskar. Den 
västra delen är mer högvuxen och till stora delar igenvuxen med busksnår av främst slån, 
rosbuskar och skogskornell. Skogen i den östra delen av planområdet är förmodligen 
gammal åkermark som vuxit igen. Det finns ett flertal äldre ekar i skogen. Det finns även 

Bild på Laxgatan                                                                   Skogsområde på fastigheten Tings Ene 1:14

Vy från förlängning av Gäddstigen           Solberga hamn            
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enar samt inslag av tall. Den täta undervegetationen består av en, slån, rosbuskar och 
ekskott. Strandskogen upplevs som snårig och ogenomtränglig. Områdets naturvärden 
skulle kunna ökas genom röjning och återupptagen hävd.

Området sluttar ner mot havet och har en höjdnivå på ca +3 meter över havsytan vid 
befintlig bebyggelse på Mörtstigen, Gäddstigen och Stenstigen. Genom området, i 
väst – östlig riktning finns en gammal strandvall. Området kan tidigare ha varit en 
havsvik vilket kan förklara varför området är så pass sankt.

Artskydd
Initialt i planarbetet togs en naturvärdesinventering fram som visade att det fanns arter i 
området kopplade till EU:s art- och habitatdirektiv. Länsstyrelsen lämnade beskedet att 
ytterligare utredningar krävdes för att visa påverkan på dessa arter vid en byggnation. 
I en fördjupad utredning för arter kopplade till art- och habitatdirektivet,  framkom 
att långbensgrodan (särskilt hotad) finns i området och en särskild utredning för 
långbensgrodan togs fram.

I samtliga utredningar anges att dessa arter skulle komma att trivas bättre i området 
om buskskiktet röjs upp. Enligt den lagstiftning som finns idag, gjorde Länsstyrelsen 
bedömningen att en planläggning av området för bostäder är möjlig. Ny bebyggelse 
måste dock ta hänsyn till de åtgärder som krävs för att arterna fortsättningsvis skall trivas 
i området. Några av åtgärderna är att det krävs sk. grönsläpp vilket innebär gröna stråk 
mellan Solbergamarken och ut till andra gröna närområden. En tunnel under väg 136 
skulle innebära att arterna kan ta sig vidare söderut. För att säkerställa ett genomförande 
av åtgärderna håller kommunen på och upprättar ett exploateringsavtal med exploatören.

Vy över Solbergamarken från det sydvästra hörnet av planområdet
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Samtliga utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida samt på 
kommunledningsförvaltningen.

Stenmurar
Stenmurar tillhör de mest påtagliga lämningarna i kulturlandskapet och vittnar om 
gångna tiders odlingslandskap. Murarna har höga naturvärden med en viktig funktion i 
ekosystemet. De utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera växt- och 
djurarter. 

Inom planområdet finns det en lång stenmur som löper längs med fastighetsgränsen 
mellan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. Inom närområdet finns det rester av stenmurar 
som vittnar om tidigare ägogränser samt ett äldre odlingslandskap. 

Fornlämningar
I samband med samrådsskedet av detaljplanen gjordes en kulturhistorisk utredning. 
Utredningen visar att området tidigare utnyttjats för fiske, bete och viss odling. Under 
förhistorisk tid har huvuddelen av området legat under vatten eller varit vattensjukt. I 
anslutning till  det sydöstra hörnet har det funnits ett gravröse som undersöktes  och togs 
bort 1974. Vid undersökningen visade det sig även finnas bosättningsspår. I samband med 
granskningskedet gjordes ytterligare en kulturhistorisk utredningen med schaktningar i 
området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Utredningarna finns tillgängliga på 
kommunen. 

Radon
Inom planområdet finns ingen radonmätning registrerad. I närområdet har enstaka 
radonmätningar genomförts punktvis som visar på 30-1500 bequerel per kubikmeter. 
Vid Radonvärden som överskrider 200 bequerel per kubikmeter, bör åtgärder vidtas. 
Det är inte ovanligt att radonvärden skiljer sig mycket åt på Öland med punktvis 
förhöjda värden. Anledningen är att radon sprider sig genom sprickor och håligheter 
i berggrunden via grundvatten och jordluft genom marklagren. Alunskiffer har höga 
radonhalter. Andra skifferarter har låga till normala radonhalter. I ett bälte längs med 
landborgskanten underlagras lerskiffern och kalksten av alunskiffer. Alunskiffern kan gå 
i dagen där de överlagrande bergarterna knäckts. Inom planområdet finns därmed risk 
för problem med höga radonhalter. 

Stenmur inom planområdet
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Geologiska formationer vid Borgholm och Köpingsvik                    

Borgholm

Köpingsvik

Planområde

Geologi
Inom planområdet är jordlagret tunt med underliggande lerskiffer, ca 90-125 cm under 
markytan. Jordlagret består överst av morän och därunder finns ett varierande tjockt lager 
av lera. Markytan inom området lutar svagt mot norr och Kalmarsund med varierande 
nivåer mellan 0,6 m till 0,8 m i norr och i söder mellan 3,1m till 3,4 m.

Geologiska undersökningar har genomförts som visar på att markens översta jordlager 
i den västra delen av Solbergamarken (Solberga 3:1) består av organiskt material. Detta 
är det material i marken som främst består av växter som ännu inte brutits ner. Under 
det organiska materialet finns det ett lager med lerjord. Lera är uppbyggt av mycket små 
korn och mellan dessa finns det hålrum som helt eller delvis är fyllda med vatten. Vattnet 
som rinner igenom Solbergamarken kommer söderifrån och rinner ut mot havet. Vattnet 
kan inte tas upp av lerjorden och därför finns det synligt vatten i marknivå. Lerjorden 
och den stora vattenmängden har gett området dess våtmarkskaraktär.

För att kunna bebygga marken behöver lagret med lerjord tas bort och fyllas upp 
med lämpligt fyllnadsmaterial såsom sprängstensmassor. Lagret som behöver tas 
bort är ca 1 meter djupt. För att kunna bygga på en marknivå som klarar av framtida 
havsnivåhöjningar, behöver marknivån sedan höjas till en marknivå som är minst 2,8 
meter över havsytan. Stora delar av området ligger på en lägre höjd och därför kommer 
det att krävas en mycket stor mängd fyllnadsmaterial för att kunna bebygga området. 
På den östra delen av Solbergamarken (Tings Ene 1:14) är markförhållanden annorlunda 
och jordlagret består av sand. Under marken finns det ett mycket stort vattenflöde med 
grundvatten. Den stora vattenmängden innebär inget hinder för byggnation och vattnet 
kan ledas bort via ledningar. 

Översvämning
Enligt uppgifter från SMHI sker en successiv ökning av jordens medeltemperatur och 
nederbörd. Temperaturökningen innebär även en ökad temperatur i våra hav vilket för 
med sig att havsnivån höjs. Vattnets volym ökar eftersom varmt vatten tar mer plats 
än kallt vatten. Orsaken till att vattenmängden ökar är framförallt smält glaciärvatten 
och vatten från smältande isar från fast underlag. Med en stigande havsnivå följer 
konsekvenser för samhället och miljön. Bebyggelse vid kusten kommer att drabbas av 
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en förändrad kustlinje. Grundvattnet kommer att stiga vilket innebär att det tekniska 
systemet med ledningar och vägar kommer att ta skada.  

I den södra delen av planområdet ligger marknivån på 3 meters höjd över havet. Området 
sluttar ner mot vattnet och i mitten av området (vid pumphuset) går marknivån upp något 
och ligger på ca 2 meters höjd över havet. Länsstyrelsens riktlinjer om rekommenderad 
grundläggningsnivå för nya bostadshus ligger på + 2,8 meter. Kommunen följer 
Länsstyrelsens riktlinjer.

Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Borgholm 
Energi AB (BEAB) är huvudman för det allmänna nätet. Ledningar för vatten- och 
avlopp (VA) följer Gäddstigen söderifrån och når fram till pumphuset mitt i området. 
Dessa ledningar är mycket tryckkänsliga vilket måste beaktas vid eventuell framtida 
schaktning i närheten. Påpekas bör även att det kan förekomma lukt kring pumphuset som 
finns på platsen idag beroende på belastning, flöden och vintd etc. Ledningar för vatten 
och avlopp ligger också i den gång- och cykelväg som genomkorsar Solbergamarken i 
väst- östlig riktning. Det finns även en vattenledning från Badgatan som löper parallellt 
med kustlinjen. 

En utbyggnad av VA-nätet är fullt möjlig och enligt BEAB finns det goda förutsättningar 
för detta i området. BEAB har en pumpstation som är dimensionerad för en utbyggnad i 
området.  Solbergamarken har en bra lutning av marken i förhållande till pumpstationen. 
Markförhållanden innebär dock att en utbyggnad kan komma att bli mer komplicerad 
än om marken varit torr. Befintliga brunnar och beteckningar som finns måste höjas om 

Höjdkarta över Solbergamarken
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utfyllnad av området sker. Det planerade våtmarksområdet skapar förutsättningar för 
ett bra omhändertagande av dagvatten från gata och fastigheter. Det finns en del privata 
dagvattenledningar som måste dräneras vidare genom området.
Kommunen har låtit ta fram en vattenbalansberäkning som visar inkommande och 
utgående vatten. Beräkningen bifogas handlingarna och finns tillgänglig på kommunen.

Bräddning
En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att 
ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad 
VA-systemet klarar av. Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och 
snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm och sker endast under 
ett fåtal tillfällen under ett år.
Från det befintliga pumphuset som finns inom området idag går en spillvattenledning 
föresedd med sex brunnar norr ut till Kalmarsund. Brunnarna som finns längs ledningen 
andvänds idag för bräddning då behov uppstår. Avloppsvattnet som töms ut vid 
bräddningen är ofta kraftigt utspätt med regnvatten men det kan ändå skapa en olägenhet 
för de som rör sig i området då det kan förekomma lukt och rester från nedspolat skräp. 
På kort sikt ska Borgholms Energi, som är ansvariga för ledningen, sätta igen de 
brunnar som löper längs ledningen och istället låta bräddningsvatten mynna ut i en 
invallad damm som ska anläggas vid strandlinjen. På längre sikt ska kapaciteten vid 
reningsanläggningen i Borgholm ökas för att minimera tillfällen för bräddning men då 
det krävs stora investeringar är det än så länge ett framtida projekt. 
Det måste dock alltid finnas möjlighet för bräddning då andra oförutsedda händelser kan 
sätta stopp i ledningar och orsaka översvämning av t.ex. källare och gator.

Befintligt dagvattendike i den västra delen av Solbergamarken

91



14Antagandehandling

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Inom 
planområdet finns det inga dagvattenledningar och därmed sker infiltration av dagvatten
på varje fastighet. 

I dagsläget avleds nederbörden som faller i området till två dagvattendiken utmed 
områdets västra och östra utkanter. Det östra diket går ut i våtmarken och det västra diket 
till Kalmarsund. Sannolikt sker också till viss del avrinning av uppträngande markvatten 
genom dikena.

Dagvattennätet är mycket begränsat i området. Enbart vissa delar av angränsande 
bebyggelse har dagvattenlösning för fastighet/och gata som leder till öppna diken och 
vidare ut i sundet. På övriga fastigheter sker lokalt omhändertagande via LOD genom 
infiltration på egna fastigheten. Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för 
dagvatten. 

Ytvattenavrinningen sker norrut mot de öppna dikena i nordöstra och östra delen av om-
rådet och vidare ut mot det låglänta området närmast stranden som är av våtmarkskaraktär. 
Även  från högre belägna områden i söder och öster är tillrinningen till området stor. 
Tunna jordlager och högt vattentryck i berget gör infiltrationskapaciteten dålig och vattnet 
trycks upp i marken. Troligen sker även en utströmning av grundvatten i området. De 
norra delarna av planområdet fungerar idag som ett vattenuppehållande/magasinerande 
och renande system på ca 8 ha, på +0,5 höjd, innan vattnet når Kalmarsund. 

Sammanfattning av dagvattenutredning och geoteknisk utredning
Planområdets ytavrinning, radonförekomst samt geologiska och hydrogeologiska 
förhållanden har utretts och finns beskrivna i en rapport om geoteknik och dagvatten 
(Structor, 2017).  Utredningen innehåller även ett översiktligt förslag till dagvattensystem.
Nedan följer en sammanfattning av utredningarna.

Avrinningsområdets yta är drygt 11 ha, varav drygt 5 ha naturmark. Beräkningarna har 
utgått från en dimensionerad regnintensitet med återkomsttid på 10 år. Utjämnings-
dammen behöver då ha en volym på drygt 800 kubikmeter. Dimensionerat flöde till 
systemet är ca 18 l/s. 

Dränering för att grundlägga byggnader och vägar ska inte utföras så att grundvattennivån 
stiger ovan nuvarande markyta, men inte heller sjunka under nuvarande nivå.

Utfyllnader för byggnation behöver ske till nivån +3m vilket kan innebära försämrade 
dränerings- och avrinningsmöjligheter för angränsande bebyggelse. Förebyggande är att 
materialet håller tillräckligt dränerande egenskaper och dräneringsstråk.

Dräneringsvattnet från området måste inte ledas till dagvattendamm. Alternativt kan det 
ledas ut på markytan nedströms dagvattendamm för infiltrering i mark. 
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Avskärande dräneringsstråk krävs i den södra delen av området så att tillkommande 
vatten söderifrån kan ledas bort mot en naturlig rening i våtmarksområdet, utanför det 
tänkta dagvattensystemet.

En del dagvatten från tak och andra ytor kan infiltreras inom varje fastighet genom 
fördröjning i gräs-, grus och makadamfyllningar, vattenutkastare och infiltration på 
gräsytor, genomsläppliga beläggningar, gröna tak etc., s.k. lokalt omhändertagande. 
Dagvatten kan efter fördröjning och renande åtgärder med fördel lagras i en nedgrävd 
tank med bräddning mot avledande teknik. Då finns en möjlighet att återvinna dagvattnet 
för t.ex. bevattning av trädgård.

Markytor i utfyllda områden ska anläggas så att ytvatten och dräneringsvatten rinner 
bort från byggnader och vägar. Det kan rinna av på markytan, från byggnaderna och mot 
en dagvattendamm med en utjämningsvolym mellan 600 - 800 kubikmeter. Även i östra 
delen av området ska avrinningen ordnas mot dagvattendammen, inte mot befintligt 
dike, dit avrinning sker idag.  Mark- och ledningslutningar ska anpassas till detta. Vägar, 
gång och cykelvägar i området måste anpassas så att de inte hindrar vattnets flöde i 
dagvattensystemet. 

Ytor på naturmark och bredvid gator kan, med tanke på närhet till damm och 
områdets lutning, förses med flacka diken för avledning till dagvattendammen. 
Det uppstår en fördröjning nära källan och det långsammare flödet i dikena är 
positivt för vattenbehandlingen i dammen. Alternativt anläggs dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar för avledning till dagvattendamm. 

Dagvattendammen utgör en samlad fördröjning och ska fungera som utjämning av flödet 
samt behandling av dagvattnet. Dammen placeras norr om bebyggelsen med bra fall mot 
dammen. En sådan damm bör ej schaktas ned alltför djupt i befintlig jord för att undvika 
inläckage av mark- och grundvatten.  Bottennivån bör ligga på +0,5 m och vattennivå 
variera mellan +1,2 till + 1,8m.  Ytan kan bli ca 1500 kvm, med en totalvolym på ca 
1000 kubikmeter och utjämningsvolym på 600-800 kubikmeter.

I dammen ska finnas möjlighet till sedimentation och biologisk aktivitet så att vattnet 
renas och att utgående vatten är tillräckligt rent för att släppas till mindre våtmarksytor 
nedströms. 

Vidare avledning av utgående vatten från dagvattendammen sker i två naturliga, flacka 
avrinningsstråk i terrängen. I stråken läggs låga vallar som skapar översvämningsytor. 
Mycket grunda, tillfälliga vattensamlingar skapas då som torkar ut under torrperioder. 
Små fördjupningar i dessa med flacka kanter kan förbli vattenfyllda året runt vilket 
skapar goda miljöer för groddjur. För placeringen 1 m över havsnivån kan upprepade 
översvämningar av området förväntas. Detta bör främja biologisk mångfald och förbättra 
för skyddsvärda arter i området. 
Dammen bör utöver utjämning ha följande funktioner:
• Partikelavskiljning  - sker genom anpassad uppehållstid och flödesväg. 
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• Oljeavskiljning - oljor och övriga skadliga ämnen som kan flyta på ytan behöver            
avskiljas. 
• Syresättning och biologisk aktivitet – för att främja biologisk aktivitet och hindra 
svavelvätebildning.
• Vegetation  - bidrar till vattenrening och ger gott habitat för arter i området.
• Flödesreglering  - för reglering av vattnet och fördelning mot dammar nedströms.
• Estetik  - en vacker utformning uppfattas positivt och ger en förhöjd upplevelse 
som rekreationsområde.

Dagvattendammen kommer, fram till den dag då den inte längre fyller något syfte eller på 
något annat sätt blir obrukbar, kräva underhåll. Fastighetsägaren ansvarar för underhåll 
och till det knutna kostnader. Tillfart för underhållsfordon till dammen sker från den 
gångstig som går genom områdets mitt.

Avfall
Borgholms Energi AB (BEAB) hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av 
nya bostäder är det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon (s.k. 
sopbilar). Hushållsavfall hämtas vid fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. 
Förpackningsavfall och tidningar lämnas på återvinningsstation medan skrymmande 
avfall lämnas på återvinningscentralen i Borgholm.

El- och tele
E.ON har nätkoncession i området.
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Teckenförklaring
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4. Avvägningar enligt Miljöbalken
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det än-
damål som de är mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapit-
let handlar om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange 
föreskrifter angående mark, vatten, luft eller miljön, om det behövs för att bland annat 
skydda människors hälsa eller miljön. 

Miljökvalitetsnormer
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grund-
lades i ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser 
och  direktivet ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är 
införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, 
sjöar, vattendrag och kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt in-
lands- kust och grundvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status år 2015, i vissa 
fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda fall till 2027.

Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i landska-
pet avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet kan vattenmiljön 
påverkas i större eller mindre omfattning inom ett avrinningsområde. Vattnet i planom-
rådet rinner ut i Kalmarsund.

Genom föreslagna riktlinjer för dagvattenhantering som anläggande av fördröjningsma-
gasin och reningsdammar längs kusten kan kustvattenmiljön gynnas. Vid höga vatten-
stånd kan också sådana anläggningar översvämmas.

Öster om Borgholms hamn ligger Borgholms reningsverk som har kapacitet att rena upp 
till 52 000 PE (personenheter). Enligt Borgholm Energi har reningsverket kapacitet att 
ta emot avlopp från ny bebyggelse. Befintlig bebyggelse inom planområdet är anslutna 
till det allmänna VA- nätet.

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår 
i M n Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201). Vattenförekomsten uppnår inte god 
kemisk status. Ett allmänt miljöproblem är kvicksilver som förekommer i alla ytvatten 
med överstigande gränsvärden. Eftersom metaller aldrig bryts ner finns de till största 
delen kvar i bottensedimentet. MKN för den ekologiska statusen för Kalmarsunds utsjö-
vatten är fastställd som måttlig och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. 
Bedömningen beror på att halterna av näringsämnen fortfarande inte når god status.
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När det gäller grundvatten så ingår planområdet i Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
(SE628596-154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder 
upp till Vannborga i norr. Planområdet påverkas även av grundvatten från Västra Ölands 
kalkberg (SE629295-155070) där Solbergafältet ingår (SE630207-155592). Kvalitetsk-
raven i MKN för grundvatten innebär att den kemiska och kvantitativa statusen ska vara 
god 2021. Grundvattnets kemiska och kvantitativa status är klassade som goda. Klass-
ningen är dock gjord på schabloner och kan ha brister. Riskbedömningen påvisar att det 
finns risk för att grundvattnets kvantitativa status kan försämras. Grundvattenförekom-
sten på Solbergafältet är även den i riskzonen att inte uppnå god kvantitativ status.

I dagsläget kommer påverkan på MKN från omgivande bebyggelse, tex tvätt av bilar, 
oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor.

Centralt inom planområdet finns det en pumpstation. Den ligger idag på en höjdnivå på 
ca +1 meter. Eftersom den har en samhällsviktig funktion är det viktigt att den klarar 
av en eventuell framtida havsnivåhöjning samt tillfällen då vädret innebär ett högre vat-
tenstånd än normalt. Enligt information från Borgholms Energi innebär konstruktionen 
inget problem med att den ligger lågt då dess funktion ligger under marknivå.

Grundvattentäkt Solbergafältet
Solbergafältet är en isälvsavlagring söder om Köpingsvik där Borgholm Energi 
AB utvinner dricksvatten i jordlagren. Isälvsavlagringen Solbergafältet är en egen 
vattenförekomst i jordlagren (VISS SE630207-155592). Vissa brunnar i Solbergafältet 
är även nedförda någon enstaka meter ner i den översta delen av kalkbergrunden som 
är en annan vattenförekomst, Västra Öland (VISS SE628996-155070). Det grundvatten 
som inte tas ut i vattentäkten strömmar söderut, över en förmodad klintkant i sydöstra 
Köpingsvik eller genom berggrunden, norrut, där grundvattnet strömmar ut i havet. 
Det är uppenbart att berggrunden som helhet har låg genomsläpplighet eftersom 
grundvattennivån i Solbergafältet ligger ca 20 meter högre än vid Solbergamarken. Risken 
för påverkan på Solbergafältet från verksamhet vid Solbergamarken är helt obetydlig 
även om det är tydligt att det höga grundvattentrycket som finns vid Solbergamarken 
har sitt ursprung i den stora nivåskillnaden mot kalkstensplatån i söder. Solbergamarken 
ligger strax utanför randen på det område som är definierat som vattenförekomsten 
Västra Öland.

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden. Skogsstyrelsen har sedan 
1990 ett regeringsuppdrag att inventera och peka ut nyckelbiotoper på privat mark. Inom 
planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade. 

Strandskydd
Idag omfattas fastigheten Solberga 3:1 av strandskydd på 100 meter, medan strandskyddet 
är upphävt för fastigheten Tings Ene 1:14. Strandskyddet är dock upphävt för vissa delar 
inom fastigheten Solberga 3:1. Vid framtagandet av den nya detaljplanen för området 
återinträder strandskyddet på 100 meter. 
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För att kunna genomföra de förbättringsåtgärder som föreslås med ett iordningställt 
våtmarksområde, krävs dispens från strandskyddet. För att kunna beviljas dispens 
behöver ett ”särskilt skäl” anges enligt Miljöbalken. Som särskilt skäl hänvisas till att 
anläggande av dammar ska tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Åtgärderna ska 
gynna områdets biologiska mångfald samt bidra till att rena dagvatten och minska 
utsläpp av närsalter och föroreningar till kustvattnet. Områdets grod- och kräldjur är 
idag isolerade. Flera dammar som utformas på rätt sätt samt gröna stråk och en tunnel 
under väg 136 kan säkra områdets grod- och kräldjur.

Klimatanpassning 
För detaljplaneområdet identifieras översvämningsrisker i relation till främst stigande 
havsnivåer. För grönytorna kan även antas att det vid kraftiga regn inte kommer att hinna 
infiltrera stora mängder vatten. Rekommendationerna i Risk och sårbarhetsanalysen 
(DHI, 2014), anger att ingen exploatering bor ske närmare än 150 meter från strandlinjen 
samt att ingen exploatering rekommenderas under en nivå på 3 meter, vilket följs i 
planförslaget.

Buller
Buller påverkar oss på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka 
frekvenser det har, hur det varierar över tiden och vid vilken tid på dygnet som vi utsätts 
för det. Mätvärden förkortas vanligtvis dbA. Styrkan hos ett ljud mäts i enheten decibel. 
Bokstaven A står för A-vägning vilket innebär att de frekvenser som uppfattas bäst av 
det mänskliga örat, får större vikt vid en mätning. 

Det finns två sätt att mäta och beräkna buller på; med ekvivalent ljudnivå och maximal 
ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period. 
Maximal ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett 
dygn. 

Den största bullerkällan i området är väg 136. Det bebyggda området mellan väg 136 
och planområdet bildar en bullerridå och området bedöms inte alls som bullerstört. Inom 
planområdet är hastigheten så pass låg att ny trafik inte bedöms generera bullernivåer 
som överstiger riktvärden.

Riksdagen fastställde de riktvärden för trafikbuller som redovisas i tabellen nedan, som 
från och med 1/6 2015 ska tillämpas vid planläggning.

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är 
skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Hela Öland utpekas som riksintresse. 
Det är turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen som särskilt 
ska beaktas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön.
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Markföroreningar
Inom området finns inga kända markföroreningar enligt kommunens register och inte 
heller någon anledning att misstänka markföroreningar. 

Miljökonsekvensbeskrivning
I detaljplanearbetet för Solberga 3:1 m.fl. har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram. Nedan följer en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Naturvärdesinventeringen av planområdet visade att det förekommer arter i området 
som omfattas av artskydd. Sammanlagt identifierades tolv naturvärdesobjekt i 
miljökonsekvensbeskrivningen. I samband med fältbesöken gjordes fördjupade 
inventeringar av fåglar och insekter, en översiktlig undersökning av fladdermöss, samt 
eftersök och bedömning av förutsättningar för groddjur i området.

I ett beslut från 2016 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att med dåvarande planförslaget 
kan exploateringen genomföras utan att artskyddsdispens kommer att krävas, dock under 
förutsättningen att skyddsåtgärder som anges i anmälan vidtas för långbensgroda och 
större vattensalamander. Länsstyrelsen påpekar även att innan skyddsåtgärderna vidtas 
måste kommunen visa på mer exakt hur genomförandet ska gå till, samt att frågan om 
eventuella föroreningar till dagvattendammarna och kontroll av dessa ska belysas.

Nollalternativet
Nollalternativet för planområdet Solbergamarken utgår från att platsens förutsättningar 
i stort sett fortsätter vara som de ser ut idag. Nollalternativet bygger därför på följande 
antaganden:
• Ingen bostadsbebyggelse anläggs i området. Mark som föreslås för bebyggelse i 
huvudalternativet förblir naturmark med högt respektive påtagligt naturvärde, främst 
bestående av ekskog, tät buskmark och öppen grusmark.

• Större delen av området fortsätter att utvecklas utan några organiserade skötselåtgärder, 
vilket i teorin betyder att skogs- och buskmark successivt växer igen mot våtmarksområdet. 
I praktiken röjs och ansas dock en del områden närmast bebyggelse samt delar som 
vid igenväxning skymmer utsikt mot Kalmarsund. Det är således rimligt att anta att 
naturområdet i väst, fortsatt kommer att hållas relativt öppet. Området närmast vattnet 

  Utomhus         Ekvivalent ljudnivå      Maximal ljudnivå

   vid fasad    60 dB(A)               -

   på uteplats    50 dB(A)         70 dB(A)

   vid fasad till bostad < 35 m2  60 dB(A)               - 
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antas växa igen.

• Inga nya våtmarker eller dammar anläggs i området. I den östra delen av planområdet
(på kommunal mark) kommer skötselåtgärder för våtmarken att kunna genomföras
• Området har fortsatt betydelse som rekreationsområde, men inga nya gång- och 
cykelvägar eller stigar anläggs i området. I dagsläget passerar många människor genom
området via de nu tillgängliga gång- och cykelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör rekreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.

Huvudalternativ
I huvudsak regleras följande i planen:
Bebyggelse av bostäder tillåts i planområdets södra del. En tall- och buskbeklädd yta i 
sydöstra planområdet tas bort och marken bebyggs. Även buskmark i sydväst försvinner 
och bebyggs. Mark i norr markeras som NATUR och våtmarken norr om den nya 
bebyggelsen samt öster och väster om grusvägen som löper i syd-nordlig riktning ska 
fortsatt vara våtmark. I norr tillåts även småbåtshamn och i väster anläggs en parkering 
i anslutning till Flundregatans förlängning in i planområdet. Dammar får anläggas inom 
markerade områden i den norra delen av planområdet. Största djup är 0,3 m över nollplan. 
Kortare sträckor gång- eller cykelvägar anläggs vid ett genomförande av planen för att 
ansluta dem till befintlig gatustruktur utanför södra delen av planområdet. Gator anläggs 
vid fastigheterna som en fortsättning av Laxgatan och en tvärgata till Rödstensgatan. 

Grönområdet vid Solbergamarken
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De befintliga tennis- och boulebanorna får planbestämmelsen idrottsanläggning med 
tillhörande parkeringsyta. Strandskyddet återinträder, men upphävande kommer att 
sökas för delar av norra planområdet. 

Samlad miljöbedömning av huvudalternativet
De naturmiljöer som påverkas är främst av klass 2, högt värde (1 ha igenväxande 
buskmark och örtrik grusmark) och klass 3, påtagligt värde (3 ha artrik buskmark och 
100 årig ekskog), inget område är av klass 1, högsta värde. Miljöerna som påverkas är 
relativt vanliga på Öland. Ett flertal skyddsåtgärder finns framtagna. Under förutsättning 
att skyddsåtgärder genomförs kan effekterna på ekologisk funktion och artmångfald 
mildras, effekterna bedöms då som måttliga. Konsekvenserna bedöms bli måttliga på 
naturmiljöerna.

Flera av arterna som finns inom detaljplaneområdet är skyddade och rödlistade på 
nationella grunder. Effekterna på arternas bevarandestatus är i artskyddsutredningen 
bedömd utifrån att ett antal skyddsåtgärder vidtas. Om skyddsåtgärderna vidtas bedöms 
att inga av arternas bevarandestatus riskeras varken lokalt, regionalt eller nationellt och 
konsekvenserna för arterna bedöms då bli måttliga. 

Hela miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planhandlingarna.

Grönområdet vid Solbergamarken - vy från norr
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5. Tidigare ställningstaganden enligt Plan- och bygglagen
Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen för Borgholms kommun (2002) 
anger att en detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenavändningen 
för Borgholms tätort kommer att redovisas i den fortsatta översiktsplanen genom en 
fördjupning av översiktsplanen. Övergripande anges att ny bebyggelse bör så långt 
möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning 
och färgsättning. 

En fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik har tagits fram och 
har nyligen antagits. För Solbergamarken anges området som ”Utredningsområde för 
fler och utökade byggrätter, bostäder prioriteras. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör 
utredas i samband med ny detaljplan. Viktigt att mark säkerställs för att ge plats åt 
åtgärder för att skydda bebyggelse vid stigande havsnivå samt dagvattenhantering. 
Särskilt viktigt att spara mark vid lågpunkter, längs kusten samt längs vägar. Stranden 
mellan strandpromenaden och vattnet ska hållas öppen för allmänhetens rekreation och 
det är viktigt att enskilda intressen inte inkräktar på allmänhetens fysiska eller visuella 
tillgång till området”.

Detaljplan
För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 3:1 och 
Tings Ene 1:14. Grönområdet för de båda detaljplanerna anges som ”park eller plantering 
med gång och cykelväg”. Hamnområdet anges som fritidshamn. Detaljplanen för 
fastigheten Tings Ene 1:14 fastställdes 1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 
1987.

Tidigare kommunala beslut
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2007-02-26 att godkänna ett 
förslag om en sammanhängande strandpromenad från yttre hamnen i Borgholm 
till Köpingsviken och Klintastranden. Denna skulle då passera inom det föreslagna 
planområdet. Det är dock möjligt att redan idag röra sig strandnära längs sträckan och det 
påpekas även vid beslutsgenomgången att projektet redan då var en del av kommunens 
planering och hänsyn fortlöpande tas för att möjliggöra strandpromenaden.
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Plankarta 
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6. Planförslaget och konsekvenser

Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. På hela kartan finns det linjer 
som är indelade i en hierarki. Dessa linjer betecknas som: 
        
   Plangräns
        Användningsgräns
       Egenskapsgräns
   Egenskapsgräns och administrativ gräns
   Illustrationslinje
   
Plangränsen anger gränsen för planområdet. En användningsgräns markerar gränsen 
för markanvändningen såsom bostäder och natur. En egenskapsgräns visar gränsen för 
egenskapsbestämmelser såsom ledningsområden, byggrätt eller höjd på byggnader. 
Egenskapsgränsen är underordnad användningsgränsen. Administrativ gräns avgränsar 
områden inom vilka det finns administrativa bestämmelser som t.ex. u-områden. 
Illustrationslinje är inte bindande och mer för att förtydliga vissa delar av planen. Nedan 
är exempel på hur linjer används på en plankarta. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagna bestämmelser på plankartan.

Gator och gångvägar
Nya gator planläggs med bestämmelsen GATA. Genom området finns en gång- och 
cykelväg idag som är grusbelagd. Stråket går i öst-västlig riktning och planläggs med 
bestämmelsen GÅNG.

Natur
En rad utredningar visar på höga naturvärden i området. Utredningarna pekar även ut 
livsmiljöer för arter som bl.a. är rödlistade. Vidare redovisar utredningarna betydelsen 
av grönpassager för befintliga djurarter. Områden med särskilt höga naturvärden samt 
grönpassager skyddas genom bestämmelsen NATUR.

I den norra delen av området finns planer på att anlägga ett våtmarksområde. Hela detta 
området planläggs med bestämmelsen NATUR. Idag finns en naturlig våtmark i området 
och det vatten som kommer från klinten (söder om planområdet) måste fortsättningsvis 
tas omhand. Dammarna utformas på ett sådant sätt att känsliga djurarter fortsättningsvis 
kan få en bra livsmiljö i området. Innan anläggandet ska mer detaljerade instruktioner 
om utformning tas fram. 

B

NATUR

            Användningsgräns
Plangräns                                Egenskapsgräns
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Bebyggelse
Fastigheterna Solberga 3:1 samt Tings Ene 1:14 planläggs som bostadsändamål, B i den 
södra delen av planområdet. 

Teknisk anläggning
Centralt i området finns idag en pumpstation som planläggs med bestämmelsen E, teknisk 
anläggning. Ytterligare tre område anläggs med bestämmelsen E för att möjliggöra en 
utbyggnad av pumpstation, dagvattendamm och damm för bräddning.

Idrott
Inom området finns idag en tennisbana samt en boulebana. Dessa planläggs med 
bestämmelsen N, motionsanläggning.

Parkering
I den västra delen av planområdet finns en parkering som får beteckningen P. En ny 
parkering föreslås intill hamnen i nordväst.

Hamn
Markområdet inom hamnen planläggs med bestämmelsen V, småbåtshamn.

Vatten
Vattenområdet planläggs med bestämmelsen W1 och vattnet inom hamnområdet med 
bestämmelsen W2.

Lekplats
Nya bostäder planläggs inom ett område där det idag finns en lekplats. Lekplatsen flyttas  
och placeras centralt inom planområdet och planläggs med bestämmelsen lek.

Damm, våtmark och dike.
Tre dammar planeras anläggas inom planområdet för att gynna grod- och kräldjur. 

Den naturliga våtmarken är idag tidvis påverkad av saltvatteninträngning. Planerade 
grunda dammar ska likna de naturliga i området. Dammar ska inte byggas med tätskikt 
pga strömmande grundvatten. Dagvattendammen som ska anläggas i södra delen av 
våtmarksområdet, utanför strandskyddsområde, föreslås fungera som ett reningssteg 
för närsalter och föroreningar innan vattnet letar sig vidare till groddammarna och den 
naturliga våtmarken i norr. Även vatten från diket i öster ska ledas till dagvattendammen 
i söder. Dammen bör anläggas för att klara ett 10-års regn (ca 800 kubikmeter).

I den östra delen av planområdet finns ett mindre dike idag. Detta dike behöver ledas om 
varpå en planbestämmelse om dike anges på plankartan.

104



27Antagandehandling

Exploateringsgrad
Byggrätten anges med ett e på plankartan. För ny bebyggelse föreslås en byggrätt på 
totalt 210 kvm.
Nya fastigheter får bebyggas med ett bostadshus på maximalt 160 kvm. Därutöver får 
en komplementbyggnad (såsom garage) uppgå till 50 kvm.  
För samtliga bostadsfastigheter finns utöver ovanstående, byggrätter som är 
bygglovsbefriade enligt plan- och bygglagen:
Friggebod fristående 15 kvm
Skärmtak över entré/uteplats 15 kvm
Attefallstillbyggnad 15 kvm
Attefallshus fristående 25 kvm

Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en största byggnadsarea på 15 kvm.

Begränsning av byggrätt
Områden som ej får bebyggas markeras med prickmark på kartan:

 
Det finns även områden på plankartan som anges med plus-tecken. Planbestämmelsen 
anger att marken enbart får förses med komplementbyggnad. Bestämmelsen syftar dels 
till att styra så att huvudbyggnaden hamnar centralt på tomten, dels för att den inte skall 
hamna för nära befintlig bebyggelse intill fastigheten Tings Ene 1:14.

 +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +
   +    +     +    +    +     +   +    +    +    +

Placering
Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska placeras minst  4 meter från tomtgräns. 
Garage ska placeras minst 2 meter från tomtgräns.

Fastighetsstorlek
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. En största fastighetstorlek regleras till 1400 och 1600 
kvm. 

Höjd på byggnader
För samtliga nya bostäder anges en maximal nockhöjd på 5 meter vilket möjliggör 1 
våning. Ny bebyggelse kommer att påverka utsikten över Kalmarsund för boende i 
området. Höjden hålls därför nere för att göra påverkan mindre. En högsta totalhöjd på 
komplementbyggnader regleras till 3,5 meter. Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en 
maximal nockhöjd på 3 meter. Nockhöjden markeras med en symbol på plankartan: 

Utförande
Byggnad skall utföras med en minsta grundläggningsnivå på 2,8 meter över havet.
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Marklov
För fällning av större träd krävs marklov inom naturområden.

U-område
Område avsett för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Strandskydd
När en ny detaljplan upprättas återinträder det generella strandskyddet på 100 meter, 
en illustrationslinje på plankartan visar den ungefärliga omfattningen av strandskyddet 
som återinträder. För att kunna utföra åtgärder inom detta område måste strandskyddet 
upphävas. På plankartan sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd 
ska upphävas för GATA och V, småbåtshamn. Områdena ligger inom strandskyddszonen 
och särskilda skäl krävs för att upphäva strandskyddet. Nedan redogörs för vilka särskilda 
skäl som motiverar ett upphävande av strandskyddet inom de aktuella områdena. 

Särskilda skäl 
För V, småbåtshamn, ska strandskyddet upphävas då det finns byggrätter inom området. 
Det särskilda skälet som används för motivering är att marken behövs för en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 
området.

Markområdet för GATA behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området med hänsyn till bebyggelse och 
infrastruktur för att främja tätortsutveckling.
Att upphäva strandskyddet för GATA förbättrar tillgängligheten till platsen som redan 
idag är tillgängligt via gångstråk. I och med att ett gångstråk finns på platsen idag 
så bedömer kommunen att ett upphävande av strandskyddet inte kommer skapa en 
försämring för växt- och djurliv i anknytning till platsen.

NATUR lämnas utanför område där strandskydd ska upphävas för en senare prövning i 
samband med vattenverksamhet.
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Planförslagets övriga konsekvenser
Vatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya byggnader kan 
kopplas på det kommunala va-nätet. Borgholms Energi är huvudman. 

Översvämningsrisk
Området är idag låglänt och marknivån behöver höjas upp. Vid kraftiga stormar svämmas 
stora delar av området över. För att undvika översvämning krävs att ny byggnation 
anläggs enligt de riktlinjer som anges i dagvattenutredningen:

Grundvattnet ligger klart över marknivån idag pga det höga vattentrycket i området som 
skapats genom nivåskillnader i landskapet och täta jordarter. De naturliga våtmarkerna i 
norr hålls blöta genom utströmning av grundvatten från underliggande skiffer. Genom att 
inte schakta för djupt vid byggnation och därefter fylla ut marken med ett material med 
låg vattengenomsläpplighet toppat med ett dräneringsskikt för att motverka stigande 
grundvattenyta bedöms inte vattentrycket i marken förändras. Vattentrycket kan dock 
tillfälligt påverkas men återskapas vid utfyllnad. Ledningsgravar ska tätas med lera för 
att förhindra avrinning.

Vallar i nordväst vilka ska skydda mot inträngning av saltvatten ska anpassas med en 
öppning där vatten kan strömma ut vid hög nederbörd. 

Dagvatten från väg 136 och från lokalgator kan ledas till svackdiken för att minimera 
risker för föroreningar på yt- och grundvatten. Svackdiken vid väg 136 kan även bromsa 
ytvatten söderifrån.
Vattenskyddsområdets grundvatten bedöms sannolikt inte påverkas då grundvattnet 
inom skyddszonen finns i jordlagren ovanpå berg söder om väg 136. Om kanaliseringar 
fanns vore det troligt att vattnet redan skulle strömma ut från täkten. Det finns dock 
en risk att tilltäppta sprickbildningar kan öppnas vid grävning och schaktning. Risken 
bedöms dock som minimal. 

Miljökvalitetsnormer
Vatten som kan påverkas är kustvattenförkomst (M n Kalmarsunds utsjövatten) 
där det bedöms föreligga risk att inte uppnå god kemisk eller ekologisk status till år 
2021. Grundvattenförekomst inom området tillhör Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
där den kemiska statusen är bedömd som god men där det föreligger en risk att inte 
uppnå god kvantitativ status till år 2021. Planområdet påverkas även av vatten från 
vattenförekomsten Västra Ölands kalkberg. Bedömningen är densamma som för tidigare 
grundvattenförekomst. Underlaget till bedömningarna för grundvattenförekomsterna är 
hämtade från VISS (Vatteninformationssystem). 

MKN för buller, Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller som inte får 
överstigas. 
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I norra delen av området kan våtmarksstrukturen bevaras. De vattenhållande/renande/
fördröjande egenskaperna kan bibehållas och få en förbättrad funktion samtidigt som 
habitatet kan stärkas för skyddsvärda arter.

Med dessa åtgärder bör MKN för vatten ej försämras trots exploatering av området. 

Riksintresse
Planens genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressen 
för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Större delen av området mellan Borgholm 
och Köpingsvik är redan bebyggt med bostäder. Grönområdet används som ett strövom-
råde men är relativt svårtillgängligt då marken inte har röjts regelbundet. Planförslaget 
inkräktar dock till viss del på det rörliga friluftslivet eftersom området idag består av ett 
sammanhängande grönområde. 

Den nya planen föreslår att norra delen av planområdet anläggs som ett våtmarksområde 
med infiltrationsdammar. Detta innebär att området närmast vattnet inte privatiseras 
utan hålls öppet för friluftslivet. Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 
(MB) 3, 4 och 5 kapitel. 

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen   

Thomas Nilausen  Helene Wertwein Haavikko  Magnus Juhlin
Planarkitekt   Miljöhandläggare   Plan- och byggchef
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7. Genomförandebeskrivning
Inledning
Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konse-
kvenser det får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivning-
en har dock ingen självständig rättsverkan. 

Sammanfattning av detaljplanen
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i södra delområdet för 
att vid den norra delen, i anslutning till strandlinjen, utveckla naturområdet

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
utökat planförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter föreligger 
i samrådsskedet samt i granskningsskedet. Inför antagande redovisar kommunen de 
synpunkter som har inkommit under granskningsskedet samt kommenterar och ger 
förslag till eventuella justeringar av planförslaget i ett granskningsutlåtande. 
 
Tidplan, reviderad
Projektet är komplext och det har inkommit många synpunkter vilket gjort att tidplanen 
blivit justerad vid flertalet tillfällen. Inför antagande ser tidplanen ut enligt följande: 

Tid            Planprocess 
Juni 2017           Samråd
Januari 2019      Granskning
Sista kvartalet 2019          Antaganedbeslut i kommunfullmäktige

Tidsplanen kan komma att justeras under den fortsatta planprocessen.

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dag beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om 
bygglov, få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren 
ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller 
upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.

Ansvarsfördelning
Anläggning   Drift
Allmänt va-nät  BEAB
El och bredband  E.ON
Tele    Skanova
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Huvudmannaskap
Både kommunalt och enskilt huvudmannaskap förekommer i planområdet.
Kommunalt huvudmannaskap anges för de grönytor samt för de gångvägar som planlagts 
inom området. Gator för att ansluta tillkommande fastigheter inom planområdet 
till vägnätet ges enskilt huvudmannaskap. De vägar som ska anslutas till ingår i 
gemesamhetsanläggningar. En anläggningsförrättning genom Lantmäteriet kommer att 
behöva genomföras. Ansökan om lantmäteriförrättning regleras i exploateringsavtalet 
som upprättas i anslutning till planens antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagna nya bostadstomter bildas genom avstyckning. Antalet fastigheter som får 
avstyckas regleras genom största och minsta fastighetsstorlek i detaljplanen

Exploateringsavtal
Mellan markägare tillika exploatör för det västra området och kommunen ska 
exploateringsavtal avseende planens genomförande tecknas. Avtalen ska reglera 
fastighetsreglering av allmän plats, fördelning av kostnader för utbyggnad av allmän 
plats vilket inkluderar dagvattenanläggning och en utveckling av befintlig natur till ett 
rekreativt område. 
Avtalen ska föreligga senast när detaljplanen vinner laga kraft. 

Köpekontrakt
Kommunal kvartersmark kommer att försäljas till intressenter genom köpekontrakt.
.
Arrendeavtal
Delar av planområdet är upplåtna med arrenderätt. Genomförandet av planen kommer 
att förändra arrendeförhållandena.

Ekonomiska frågor
Elofs Källa AB är exploatör för Solberga 3:1 och kommunen är exploatör för Tings Ene 
1:14. 

Respektive fastighetsägare bekostar utbyggnad av va-nätet inom planområdet. 
Anslutningsavgifter etc. tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.
Kapacitetsökning samt förnyelse av befintliga VA nät kan komma att krävas. Åtgärder för 
kapacitetsökning kan komma att medföra omfattande arbete i och utanför planområdet 
i nätet. 

Bygglov och bygganmälan kommer att krävas för ny bebyggelse enligt bestämmelserna 
i Plan- och bygglagen. Avgifterna för bygglov debiteras enligt gällande taxa. Vid 
handläggningen av bygglov kommer även en planavgift att tas ut för de fastigheter som 
inte omfattas av exploateringsavtalet. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder, som är en förutsättning 
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för planens genomförande.
Gemensamhetsanläggningar i anslutning till planområdet ska omprövas, kostnader för 
förrättning fördelas på respektive exploatör.
Allmän plats ska, i den mån det finns önskemål och behov av  att göra detta, 
fastighetsregleras till kommunen.

Utredningar
Med utredningar menas sådana som krävs inför bygglov/byggsamråd. Byggherrarna 
bekostar dessa.

Byggskedet
Respektive byggherre ansvarar för och bekostar eventuell besiktning av grannfastigheter 
innan byggnation påbörjas. Det ligger i byggherrens intresse att vidta åtgärder mot 
byggrelaterade skador.

Geoteknik
Översiktlig geoteknisk utredning visar att grundläggning av byggnader och anläggningar 
till övervägande del kommer att utföras på lera och för övriga ytor i friktionsjord. Tunga 
byggnader eller konstruktioner med stora punktlaster kan erfordra förstärkningsåtgärder.

Dagvatten
I samband med bygglov/byggsamråd kan det med fördel redovisas hur fördröjning av 
dagvatten kommer att ske. Dagvatten från planområdet kommer slutligen att samlas i 
utjämningsmagasin i planområdets mitt omedelbart väster om den gång- och cykelväg 
som löper nord-sydligt genom området. Utjämningsmagasinet ska ge möjlighet att 
kontrollera utflödet till intilliggande naturliga våtmarker för ytterligare rening innan 
dagvatten tillåts passera till kusten. 
Kostnader för anläggandet av dagvattendamm fördelas i exploateringsavtalet.
Dagvattendamm och groddammar m.m. inom våtmarksområdet kräver skötsel för en 
obestämd framtid. Markägaren, som i detta fall blir kommunen, förbinder sig att ansvara 
för skötsel samt att stå för de kostnader som det är förenat med då våtmarksområdet och 
dess invånare är beroende av att en sådan lösning fungerar. 

För planens genomförande ska dispens eller upphävande från strandskyddet sökas så 
snart utformningen av dagvattenlösning är känd och skälen för dispens eller upphävande 
kan formuleras.
I planområdets östra del behöver befintlig dagvattenledning flyttas något väster ut och 
rätas upp. Dagvattenledningen förlängs och ansluts till ett svackdike som kommunen är 
huvudman för.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Nedan beskrivs vilka fastigheter/samfälligheter som berörs av denna planläggning och 
hur. I beskrivningen tas inte den kommunala fastigheten med.
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Solberga 3:1
Mark för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, vilket avser den markyta som 
utgörs av dagvattendamm (E1) samt de omgivande markytor som avgränsas av gångväg 
i öster, söder och sydväst, i norr av hamn och  i nordväst av gata ner till hamn, ska 
överföras till kommunan.
Gemensamhetsanläggningarna som belastar fastigheten Solberga GA:7, GA:3, GA:1 
omprövas och ny mark från fastigheten kommer att ingå.

Solberga GA:7
Anläggningen omprövas så att väg till hamnen inkluderas, Flundregatan förlängs. 
Fastigheten Solberga 3:1 med motionsanläggning och hamn bör vara del i 
gemensamhetsanläggning.

Solberga GA:5
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Tillkommande väg inom plan, förlängningen av Bergstigen, 
avses att ingå i anläggningen.

Grönområde som utgör allmän platsmark, dike och naturmark mellan gångväg och ny 
bostadsmark på västra sidan, ska återgå till kommunen.  

Gemensamhetsanläggningen omfattar inte den västra sidan av den nya bostadsmarken 
som är i direkt anslutning till mark avsedd för dike. 

Solberga GA:3
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Tillkommande väg inom planområdet, förlängningen av 
Laxgatan, avses att ingå i anläggningen.

Fastigheter utanför planområdet
Solberga 19:10 och 19:13
Mellan fastigheterna har ny väg planlagts som får till följd att fastigheterna inte längre 
utgör hörntomter

Solberga 19:11 och 19:14
Genom förlängning av Bergsstigen finns inte längre behovet av vändplats. Markområdet 
ges bestämmelsen kvartersmark för bostäder och fastigheterna kan efter överenskommelse 
utökas med motsvarande yta.

Solberga 19:28 och 19:29
Genom att gång- och cykelvägen tas bort mellan fastigheterna och ytan planläggs som 
kvartersmark med bostadsändamål kommer fastigheterna att, efter överenskommelse, 
kunna utökas.
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Solberga 3:100, 3:105 och 3:106
Laxgatan förlängs och ny kvartersmark tillskapas inom den nya planen. Avståndet till 
kvartersmark är cirka 20 meter samt ytterligare 4 meters avstånd från tomtgräns för 
huvudbyggnad.

Tillstånd
Följande tillstånd kan komma att krävas.
• Upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap 18§ inom område som beskrivs 
på plankartan. 
• Anmälan alt. tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken för anläggande 
av dammar.
• Dispens för markavvattning. 
• Artskyddsdispens. Söks i samband med ansökan om vattenverksamhet.
• Anmälan om samråd enligt MB 12:6. 
• Bygglov enligt PBL
• Ansökan om marklov hos kommunen för avsevärd markhöjning (0,5 meter) inom 
detaljplanelagt område.

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen 

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 95

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2020/100 730 KS

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare  delredovisning 
av uppdrag från Sveriges

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärde-

ra utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildningscenter.

Beslutet innebär inte att nya medel anslås socialnämndens verksamheter.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga 
mat hemma hos hemtjänsttagarna. Detta är en del av de beslut som beredningen 
för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbe-
tarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbild-
ningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.

Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 elever.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2020-03-25 § 31 Utbildning i matlagning för hemtjänstens medar-
betare delredovisning av uppdrag från Sveriges.
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-11 § 30 Utbildning i matlagning för hem-
tjänstens medarbetare delredovisning av uppdrag från Sveriges.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-21.

Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbeta-
re. Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbild-
ningsplan och därefter utvärdera modellen.

Konsekvensanalys
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnader-
na uppgår till cirka 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020/22 730 SN

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare, delredovisning 
av uppdrag från "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärde-

ra utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildnings-center.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga 
mat hemma hos hemtjänsttagarna Detta är en del av de beslut som beredningen 
för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbe-
tarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbild-
ningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.

Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 elever.

Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbeta-
re. Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbild-
ningsplan och därefter utvärdera modellen.

Konsekvensanalys
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnader-
na uppgår till ca 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 96

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2020/101 646 KS

Avgifter och taxor 2021 kulturskola och bibliotek samt barnomsorg

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna 2021 års taxor enligt förslag.

att halvera kulturskolans avgifter med förutsättning att utbildningsnämnden får 
den finansierad i kommande budgetprocess.

Kommunstyrelsen beslutar

att lyfta behovet av rutiner och regelverk vid extern uthyrning av lokaler inom 
Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor.

Beslutsunderlag
Taxor 2021 Utbildningsnämnden.
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020.
Utbildningsnämnden 2020-04-29 § 26 Avgifter och taxor 2021 kulturskola och bibli-
otek samt barnomsorg.

Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer 
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolfor-
merna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oföränd-
rade gentemot taxorna för innevarande år.

Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fri-
tidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar max-
taxa.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till första och tredje att-satsen och avslag till andra 
att-satsen i utbildningsnämndens förslag till beslut. 

Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) stödjer Marcel van Luijns yrkande.

116



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 96

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sara Kånåhols (V) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till samtliga att-satser i utbild-
ningsnämndens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Marcel van Luijns med fle-
ras förslag att bifall till första och tredje att-satsen och avslag till andra att-satsen i 
utbildningsnämndens förslag till beslut; och utbildningsnämndes förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Marcel van Luijns med fleras förslag till beslut mot utbildnings-
nämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen stödjer utbildnings-
nämndens förslag till beslut. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningspropositions god-
känns: Den som stödjer utbildningsnämndens förslag till beslut röstar ja. Den som 
stödjer Marcel van Luijns med fleras förslag att bifall till första och tredje att-satsen 
och avslag till andra att-satsen i utbildningsnämndens förslag till beslut röstar nej.

Vid omröstningen avges 7 ja-röst och 4 nej-röst. Därmed stödjer kommunstyrelsen 
utbildningsnämndens förslag till beslut.

Ja Nej
Ilko Corkovic Annette Hemlin
Staffan Larsson Torbjörn Johansson
Sara Kånåhols Marcel van Luijn
Nina Andersson-Junkka Carl Malgerud
Tomas Zander
Lars Ljung
Erik Arvidsson

Reservation
Marcel van Luijn (M) och Annette Hemlin (FÖL) lämnar skriftlig reservation mot be-
slutet (se nedan, två sidor). 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Reservation kommunstyrelsen 2020-05-24 
Ärende 11. Avgifter och taxor 2021 kulturskola ... 
 
Att under 2021 halvera, för att sedan helt avgiftsbefria kulturskolan 2022, kan vi inte se som något 
annat än en populistisk symbolpolitik. Det låter bra att vilja ge fler ger inte fler möjlighet att delta, det 
ger fler möjlighet att söka och därmed hamna i kö. 
 
I samband med beslutet i UN reserverade sig bl a Framtid Öland då det saknades tillräckligt tydlig 
konsekvensanalys, att beslutet riskerar att ställa fler barn i den kö som redan idag är på ca 150 
sökande samt att medel i första hand bör satsas på kommunens basverksamhet. Speciellt viktigt i 
denna rådande pandemisituation vi befinner oss i för närvarande.  
 
 
 
Framtid Öland 
Annette Hemlin 
Torbjörn Johansson 
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SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 11, Taxor utbildningsförvaltningen

Jag reserverar mig mot beslutet att anta andra att-satsen:

”Att halvera kulturskolans avgifter med förutsättning att utbildningsnämnden får 
den finansierad i kommande budgetprocess.”

Våra avgifter ligger i paritet med övriga i länet och utgör faktiskt endast en liten 
del av verksamhetens verkliga kostnad.

Argumentet för förslaget att halvera avgiftsnivån är att det finns (många?) barn 
och ungdomar som idag inte kan gå på kulturskolan pga kostnaden. Dock finns 
det inga siffror som stödjer detta påstående, bara gissningar.

Nästa budgetår ska Utbildningsnämnden spara mångmiljonbelopp. Att då nu 
begära budgettillägg för den del av nämndens verksamhet som inte tillhör 
undervisningens kärnverksamhet är fel prioritering.

Vi har idag köar till kulturskolans aktiviteter, vilket tyder på att avgiften inte är 
ett stort hinder. Jag ser helre att medel används till att korta eller ta bort dessa 
köar så att alla som vill kan ta del av kulturskolans utbud.

Marcel van Luijn (M)
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Taxor 2021
Borgholms Kommun  1

Utbildningsnämnd

Taxor 2021

2020-04-29, §XX
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2021
Borgholms Kommun  2

Innehållsförteckning
Bilagor

Bilaga 1: Taxor 2021
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Taxor 2021
Borgholms Kommun  3

Förändringar av taxor jämfört med föregående år:

Inga förändringar har gjorts av taxor jämfört med föregående år.

Barnomsorg 1 - 5 Maxbelopp/mån

Barn 1 3 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2 2 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3 1 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4 Ingen avgift Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Skolbarnomsorg 6 -12 Maxbelopp/mån

Barn 1 2 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2 1 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3 1 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4 Ingen avgift Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Kulturskolans avgifter

Gruppspel 400 kr/termin

Enskild undervisning
Syskonrabatt gäller.

Barn 1 650 kr/termin

Barn 2 400 kr/termin

Barn 3 eller fler 200 kr/termin och barn

Hyror

Lektionssalar 135 kr dag/kväll

Hemkunskapslokaler 220 kr dag/kväll

Träslöjdssalar 165 kr dag/kväll

Textilslöjdssalar 165 kr dag/kväll

Matsalar 165 kr dag/kväll

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice

Påminnelseavgift för försenade böcker 30 kr/påminnelse

Påminnelseavgift tas inte ut av barn och 
ungdomar mellan 6 och 18 år

Ersättning för förstörda/förkomna medier 
Schablonbelopp (gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka 
ersätts med annat belopp som fastställs av biblioteket).

Vuxenböcker 250 kr

Barnböcker 150 kr

Tidskrifter 50 kr

CD-skiva 160 kr
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Taxor 2021
Borgholms Kommun  4

Film och musik på DVD, TV-spel och CD-romspel ersätts med inköpspris.
Kopiering/utskrifter 

A4 2 kr/st

A3 4 kr/st

Färg

A4 4 kr/st

A3 8 kr/st

Föreningsservice 
Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till halva 
avgiften på kultur och fritidsförvaltningen.
Fax

Inom Sverige 5 kr/sida

Utomlands 10 kr/sida

Mottagande av fax 5 kr

Borgholms kommuns bildarkiv
Bilder för enskilt bruk
Biblioteket levererar bilderna endast i digitalt format på ett USB-minne

Startavgift för en bild inklusive USB-
minne

80 kr

Avgift för följande bilder 20 kr

Bilder för publicering och offentlig visning 
Bilderna levereras i digitalt format enligt taxa ovan. För publicering eller 
mångfaldigande av bilder, såsom illustration i bok, vykort eller visning i 
offentliga lokaler, lämnas offert.
I dessa fall ska det tydligt framgå att bilden är från Borgholms kommuns 
bildarkiv, samt aktuell fotograf.
Taxor och avgifter fästställs av Kommunfullmäktige årligen.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 97

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2019/206 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att kontakta RF SISU Småland för eventuellt samarbete kring ledarskapsutbild-

ning som alternativ till kommunalt sommarjobb. Ledarskapsutbildningen ska 
vara övergripande och allmän, inte bara en utbildning för idrottsföreningar.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04 att snarast undersöka möjligheter-
na till att ordna ledarskapsutbildningar för ungdomar under sommarperioden, som 
ett komplement till de sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder i dag.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21§ 179 lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 179 ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - le-
darskapsutbildning för ungdomar.
Tjänsteskrivelse, 2019-11-11.
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 2020-04-06 § 11 Motion (Marcel van Lu-
ijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar.

Bedömning
Föreningslivet har de senaste åren förändrats en hel del och kommer med stor san-
nolikhet att förändras än mer de kommande åren. Antalet aktiva i föreningarna mins-
kar när fler och fler arbetar heltid. 

RF SISU Småland arbetar aktivt med att öka antalet aktiva i föreningarna. Att under 
sommarlovet erbjuda ett antal ungdomar möjlighet att delta i en ledarskapsutbildning 
skulle förhoppningsvis gör att de blir mer intresserade av att engagera sig i före-
ningslivet.

Dagens sammanträde
Yrkande
Annette Hemlin (FÖL) yrkar föreslå bifall till kommunstyrelsens kultur och fritidsut-
skotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsens kultur och fritidsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Moderaterna i Borgholms kommun

MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGDOMAR

Bakgrund

Föreningslivet är enormt viktigt för sammanhållningen i hela vår 

landsbygdskommun.

Borgholms kommun har en snabbt åldrande befolkning och många föreningar 

har svårt att attrahera nya, unga medlemmar. Föreningarna skulle få en 

behövlig impuls om fler ungdomar skulle välja att engagera sig, såväl som 

ledare som i styrelser.

Kunskap om gott ledarskap och en förståelse för hur engagemang kan 

kanaliseras i föreningslivet är viktiga förutsättningar för detta.

Förslaget

Idag finns möjligheter för ungdomar att få sommarjobb i Borgholms kommun, 

men en del ungdomar har andra intressen de vill utveckla under sommarlovet. 

Ett slags grundutbildning i ledarskap skulle främja intresset hos ungdomar i 

ledarskap, föreningslivet och styrelsearbetet.

Vi föreslår därför

Att snarast undersöka möjligheterna till att ordna ledarskapsutbildningar 

för ungdomar under sommarperioden, som ett komplement till dem 

sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder idag

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik, 2019-10-04
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 98

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2019/207 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till föreningar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till för-

eningar i Borgholms kommun.
att om det finns ekonomiskt utrymme återinföra möjligheten för föreningar att sö-

ka investeringsbidrag.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04

att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms 
kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 180 överlämna motionen till kommun-
styrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 180 ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - in-
vesteringsbidrag till föreningar.
Tjänsteskrivelse, 2019-11-07.
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 2020-04-06 § 12 Motion (Marcel van Lu-
ijn M) - investeringsbidrag till föreningar.

Bedömning
I många av landets kommuner finns möjlighet för föreningar att söka investerings-bi-
drag. Denna möjlighet fanns även i Borgholms kommun för flera år sedan. I sam-
band med stora besparingar drogs investeringsbidraget in. Finns ekonomiskt utrym-
me är det önskvärt att investeringsbidraget återinförs även i Borgholms kom-mun. 

De kommuner som har investeringsbidrag har lite olika upplägg. En del ger bara till 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet andra till alla typer av föreningar. 
Någon kommun har istället för investeringsbidrag ett extra anslag som föreningar 
kan söka för investeringar och större projekt. Det är lite olika hur stor del av investe-
ringen som kommunen bidrar med, oftast mellan 20 och 50 %. Gemensamt för näs-
tan alla kommuner är att de kräver att föreningen även söker andra bidrag, från till 
exempel staten. 

Investeringsbidraget är tänkt att användas till ny-, till- eller ombyggnad av förenings-
ägd anläggning eller lokal, samt inköp av maskiner och inventarier. Miljöför-bättran-
de åtgårder samt åtgärder för förbättrad tillgänglighet prioriteras i flera kommuner.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 98

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I Mörbylånga kommun har fritidsföreningar möjlighet att söka investeringsbidrag. 
Mörbylånga kommun avsätter årligen 200 tkr till investeringsbidrag (maximalt 150 tkr 
per investering). Kalmar kommun har avsatt 1 000 tkr per år. Föreningar kan söka 
för upp till 500 tkr. Ansökningar över 500 tkr blir ett särskilt ärende. 

Alla föreningar bör ges möjlighet att söka investeringsbidrag. Bidrag till större inve-
steringar ska även fortsättningsvis beslutas av kommunstyrelsen eller kommun-full-
mäktige.

Konsekvensanalys
Ett aktivt föreningsliv är viktigt för en kommun. Föreningslivet har de senaste åren 
förändrats en hel del. Antalet aktiva i föreningarna har minskat. Det är inte lika lätt 
för föreningarna att ”samla pengar” för underhåll och investeringar som det varit tidi-
gare.

Dagens sammanträde
Sara Kånåhols (V) och Erik Arvidsson (SD) yrkar föreslå bifall till kommunstyrel-
sens kultur och fritidsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsens kultur och fritidsutskotts förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Moderaterna i Borgholms kommun

MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

INVESTERINGSBIDRAG TILL FÖRENINGAR

Bakgrund

Föreningslivet är enormt viktigt för sammanhållningen i hela vår 

landsbygdskommun.

Många föreningar bedriver sin verksamhet på gamla anläggningar och i lokaler 

med stort behov av renovering. Arbetsmiljön är ofta bristfällig.

De flesta föreningar saknar egna medel för att kunna åtgärda vissa reparationer, 

behovsanpassa lokaler eller genomföra klimatsmarta åtgärder.

Förslaget

I många kommuner runt om i landet finns möjligheter för föreningar att söka 

investeringsbidrag för ovannämnda åtgärder.

Ett system för investeringsbidrag i Borgholms kommun borde utformas så att så 

många som möjlig kan ta del av möjligheterna. Detta kan åstadkommas med ett 

väl utarbetat regelsystem som har tydliga kriterier, med bl a maxbelopp per 

ansökan och en begränsning på antalet tillfällen man kan söka.

Vi föreslår därför

Att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i 

Borgholms kommun

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik, 2019-10-04
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 99

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr 2019/218 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande ekonomi

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till rambudgetbeslut som tas årligen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL och Marwin Johansson (KD) föreslår 
i motion inkommen 2019-10-21 kommunfullmäktige 

- att ta bort det finansiella målet som möjliggör upplåning för större investeringar 
då bakgrunden till detta inte gäller längre. Observera att separata regler gäller 
för VA. 

- upphäva att-satsen att kunna låna 40 mkr till långsiktiga investeringar. 
- fortsätta processen att identifiera och sälja tillgångar som inte behövs för den 

kommunala servicen. Detta för att möjliggöra framtida investeringar.
 - säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens 

uthålliga resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 182 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 182 lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 122 Motion (M FÖL KD) - gällande 
ekonomi.

Bedömning
Av finanspolicy antagen 2017 framgår att:

Kommunfullmäktige ska minst en gång årligen fatta beslut om:

- Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår.
- Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår.
- Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunalt bolag under kommande 

budgetår.
- Beloppsramar och villkor för borgen till kommunalt bolag under kommandebud-

getår.

Vidare framgår av punkt 5 gällande finansiering att 
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 99

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om långfristig upplåning i form av ramar för 
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.

Av lokalförsörjningsplan antagen 2019 framgår att syftet med lokalförsörjningspla-
nen är att

- ge överblick över kommunens fastighetsbestånd och verksamhetslokaler.
- ge underlag för långsiktig planering för fastighetsunderhåll och investeringar.
- ge förutsättningar att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för 

kommunens verksamheter.
- förtydliga ansvarsfördelning och roller för fastighets- och lokalfrågor.

Planen utgår från av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 48 beslutad fastighetsstra-
tegi för Borgholms kommun vari framgår att

- som första alternativ ska kommunen äga sina egna verksamhetslokaler.
- fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
- lokalanvändandet ska optimeras i syfte att inte använda större yta än gällande 

behov.
- verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokal 

lösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras.
- investera och underhålla med egen finansiering.
- ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
- ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar alla fastigheter.
- åtgärdsbehov rörande fastigheterna ska vara tydligt beskriven i plan- och buget-

processen, ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transpa-
rens.

- införa internhyresmodell under 2018.

Av de antagna policydokumenten framgår att de i motionen föreslagna åtgärderna 
gällande processen att identifiera och sälja tillgångar redan finns beslutade, dock 
med andra ord än i motionen.

Dokumenten ska revideras en gång varje mandatperiod. Vid detta tillfälle är det 
majoriteten i kommunfullmäktige som slutligt bestämmer utformning. Detta gäller 
såväl policydokument som budget. 

Vad gäller effektiviseringsprogram är det upp till politiken att besluta om ett sådant 
ska ställas samman. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente framgår av § 6 att

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa 
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i god 
tid samt - i den omfattning uppgiften inte åvilar annan - vidta de åtgärder som be-
hövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bland annat att:
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- svara för att kommunen följer Redovisningslagen och övriga antagna reglemen-
ten inom ekonomiområdet,

- utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering och upp-
följning för ökad effektivitet,

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om detta inte upp-
dragits till annan nämnd,

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd pla-

cera sådana medel som ingår i donation som handläggs av den nämnden.

Anses inte detta tillräckligt får uppdrag ges att ta fram effektiviseringsprogram inför 
beslut i kommunfullmäktige.

De finansiella målen är utarbetade av budgetberedningen och finns med i budget-
dokumentet/årsplanen för respektive år. Ledamöter har rätt att under beredningsti-
den yrka om ändring av finansiella mål. Vilka sedan ställs under proposition och 
majoritetsbeslut gäller, vilket även gjordes 2019.

I samband med budgetarbetet inför 2020 års budget beslutade budgetberedningen 
att införa att-satsen gällande möjligheten att låna 40 mkr under år 2020. Helt enligt 
antagen finanspolicy. 

Beslutet antogs av kommunfullmäktige med röstsiffrorna 18 ja, 12 nej och 3 avstår. 

Beslutet innebär inte att kommunens ekonomiavdelning kan låna 40 mkr hur som 
helst, utan slutligt beslut om upplåning måste tas av kommunfullmäktige. Beslutet 
innebär endast att ekonomiavdelningen kan skriva fram beslut om att låna pengar 
om så skulle behövas. Beslutet innebär alltså endast en förkortad ledtid till eventu-
ellt slutligt beslut om upplåning.

Konsekvensanalys
Enligt antagen arbetsordning för kommunfullmäktige framgår gällande motioner att

- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

- Motionen ska endast innehålla fråga som ska kunna bifallas eller avslås i sin 
helhet.

Av nu ingiven motion framgår att den innehåller flera olika ämnen och därför över-
lämnar kommunledningskontoret till politiken att besluta om motionen.

Budgeten vari nu begärd ändring av finansiellt mål och ändrad att-sats finns togs i 
juni 2019. Ska delar av budgeten ändras enligt motionen ska detta nog inte ske un-
der innevarande år utan i samband med kommande budgetbeslutet.
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Dagens sammanträde
Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag att avslå motionen; och Carl Malgerud förslag att bifalla motionen. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Reservation
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson 
(FÖL) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Motion gällande ekonomi till Borgholms kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 
Borgholms kommun har idag en bra finansiell situation. Vi har ett överskott i resultatet på +2%, vidare 
har vi gjort stora investeringar. De lån som vi har mot den delen av kommunen som ska betalas med 
vår skattekrona är stabil vilket kan hjälpa kommunen i svåra tider. Denna stabilitet vill vi säkra även 
framöver då vi har stora investeringar framför oss. 
 
I samband med budgeten för 2020 röstade majoriteten igenom att; 

● godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr år 2020 
● alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora 

och långsiktiga investeringar. 
 

Tidigare mandatperiod har alla partier varit överens om att investeringar ska självfinansieras och 
oppositionen motsatte sig de nämnda förändringarna redan i samband med budgetbeslutet inför 
2020. 
 
 
Förslag 
Med de planer och beslut som för närvarande finns anser vi inte att det behövs någon nyupplåning då 
det finns tillgångar att avyttra. Bixia och Hälsocentralen har på initiativ av oss redan godkänts för 
försäljning och när nu Åkerboskolan så olyckligt brann så minskade investeringsbehovet för en ny 
skola då försäkringen bör täcka en stor del av dessa kostnaderna. 
  
Istället för ökad upplåning föreslår vi att efter en noggrann genomgång av lokalförsörjningsplanen så 
bör vi fortsätta att se över tillgångar som är möjliga att avyttra. Exempel kan vara Ölands gymnasium 
(överkapacitet i andra skolor), Soldalen, Strömgården (avhängigt av beslut om särskilt boende på 
Ekbacka) samt hyresbostäder i Rälla (separat motion). 
  
Även om vi i år, glädjande nog för Borgholms kommun, kommer att nå resultatmålen så är 
utmaningarna framöver stora inom de flesta kommunala funktioner (eftersatt underhåll, 
försörjningsstöd, boenden, ökade omsorgskostnader p.g.a. demografin m.m.).  För att trygga 
ekonomisk stabilitet bör vi säkerställa kontinuerliga (se socialförvaltningen) effektiviseringar 
(administration, utbildning, tekniska verksamheter) så vi kan undvika sämre kommunal service eller 
skattehöjningar inom överskådlig tid. 
  
 
Vi yrkar därför att: 

● ta bort det finansiella målet som möjliggör upplåning för större investeringar då bakgrunden till 
detta inte gäller längre. Observera att separata regler gäller för VA. 
 

● upphäva att-satsen att kunna låna 40 mkr till långsiktiga investeringar 
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● fortsätta processen att identifiera och sälja tillgångar som inte behövs för den kommunala 
servicen. Detta för att möjliggöra framtida investeringar 
 

● säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens uthålliga 
resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar. 

 
 
Den samlade oppositionen genom 
Carl Malgerud (M) 
Torbjörn Johansson (FÖL) 
Marwin Johansson (KD) 
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§ 100 Dnr 2019/219 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande organisation

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad då utredning av organisationen i samband med 

återförande av skattefinansierade verksamheten redan är initierad och ska 
återrapporteras fjärde kvartalet 2020 enligt beslut i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår 

i motion inkommen 2019-10-21 

- att en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de 
funktioner som man avser att organisera om. Samt att analys och genomföran-
de sker skyndsamt.

- se över organisationen av bostäder.
- inrättande av politisk styrorganisation, exempelvis teknisk nämnd (fördel att 

medlemmar kan hämtas utanför kommunstyrelsen, samt att det blir en tydligare 
budgetstyrning) eller tekniskt utskott ska inkluderas i denna helhetsansats.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 183 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 183 lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 121 Motion (M FÖL KD) - gällande 
organisation.

Bedömning
Motionens intentioner är beaktade i samband med kommunstyrelsens beredning 
av ärendet gällande återförande av den skattefinansierade verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppdrog  2020-01-28 § 19 till kommunchefen att till fjärde kvar-
talet utreda och föreslå en långsiktig organisation av förvaltningen och den 
politiska styrningen av verksamheterna gata/park, hamnar, kost, lokalvård, trans-
port och omlastning.

I enlighet med antagen instruktion för kommunchefen framgår att ”Kommunchef 
ansvarar för att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommun-
styrelsens förvaltning”. Enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-28 § 19 lyfts nu 
detta till beslut av styrelsen.
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Vad gäller organisationen av bostäder kommer förslag från ekonomiavdelningen 
att behandlas av kommunfullmäktige.

Konsekvensanalys
Att låta genomföra ytterligare en utredning måste anses vara onödigt då motionens 
intentioner omfattas i den beslutade utredningen.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla 
motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag att anse motionen besvarad; och Carl Malgerud förslag att bifalla 
motionen. Ordförande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut. 

Reservation
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL), Torbjörn Johansson 
(FÖL) och Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Motion gällande organisation till Borgholms kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 
2003 överfördes den skattefinansierade verksamheten från kommunen (gata & park, kost, logistik och 
lokalvård) till Borgholm Energi (BEAB). Vi är nu i process att besluta om att återföra den 
skattefinansierade verksamheten till Borgholms kommun. Skälen till detta är bättre styrning mellan 
beslut och utförande samt att förvaltningsform är lämpligare för denna typ av verksamhet. 
 
Förslag 
I detta sammanhang bör organisation och verksamheter genomlysas. T.ex. är fastighetsfunktionen 
delad mellan kommunen och bolaget. Hur kan synergier mellan fastigheter och de övriga 
skattefinansierade verksamheterna säkerställas så att det blir bättre med lägre kostnad?  
Både kommunen och BEAB äger bostäder och frågan om dessa kan ägas av kommun eller ett 
energibolag bör klarläggas.  
 
Vidare bör dubbla kund-, och ekonomiorganisationer samt administration ses över.  
Eventuella ändringsförslag ska belysa konsekvenserna i såväl BEAB som i kommunen. Vidare måste 
de finansiella konsekvenserna tydligt klarläggas. 
 
En omorganisation berör arbetsrättslagstiftning, fackliga förhandlingar och information samt den 
politiska beslutsgången.  
 
Vi yrkar därför att: 

● en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de funktioner som 
man avser att organisera om. Samt att analys och genomförande sker skyndsamt 
 

● Se över organisationen av bostäder  
 

● inrättande av politisk styrorganisation, exempelvis teknisk nämnd (fördel att medlemmar kan 
hämtas utanför KS, samt att det blir en tydligare budgetstyrning) eller tekniskt utskott ska 
inkluderas i denna helhetsansats 

 
 
Den samlade oppositionen genom 
Carl Malgerud (M) 
Torbjörn Johansson (FÖL) 
Marwin Johansson (KD) 
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§ 101 Dnr 2019/220 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår i 
motion inkommen 2019-10-21

- att så snart möjligt sälja hyresrätterna i Rälla när så bedöms lämpligt (före eller 
efter budgeterad byggnation).

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 184 lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 111 Motion (M FÖL KD) - gällande 
bostäder.

Bedömning
Borgholms kommun uppförde under 2019 ett hyreshus med 10 lägenheter i Rälla 
på fastigheten Högsrum 5:29. Fastigheten uppfördes inom ramen för Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR, före detta SKL) ramavtalsupphandling av flerfa-
miljshus. Vid projektstarten upprättades en formell bostadskö med cirka 27 anmäl-
da intressenter efter information i ”Kommunnytt” och artiklar i lokalpressen. Hyres-
gästerna fick tillträde till bostäderna den 1 september 2019.

Innan beslut om projektstarten gjordes en ansökan till Boverket om tidsbegränsat 
stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande. Länsstyreslens har beviljat 
maximalt statligt stöd med 3 402 000 kr efter projektets genomförande och att 
samtliga villkor för stödet uppfylls. Stödmottagaren ska förbinda sig att under fem-
ton års tid att följa villkoren för stödet som bland annat omfattar att 

- Bostäderna förmedlas med öppet och transparenta allmännyttiga principer
- Ställa rimliga krav på den ansökandes ekonomi (Boverkets föreskrifter och all-

männa råd (2016:17)
- Inte överlåta hyresfastigheten till någon som avser att använda bostäderna till 

annat ändamål eller med andra villkor än de som förutsattes när stödet bevilja-
des.

- Se till att hyrorna fastställs enligt 12 kap. 55 c § jordabalken (2016:881) och 
därefter inte ökar mer än hyrorna i genomsnitt på orten.

 

138



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 101

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Det finns i SKR:s ramavtal om upphandling av flerbostadshus inget formellt hinder 
att avyttra fastigheten till annan fastighetsägare. I Boverkets villkor anges tydligt vil-
ket ansvar som avses under en period om femton år. Vid en eventuell överlåtelse 
ska kommunen som nuvarande fastighetsägare och mottagare vara medveten om 
risken att bli återbetalningsskyldig beviljat bidrag om villkoren inte följs av kommu-
nen eller presumtiv köpare av fastigheten. 

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag att avslå motionen; och Carl Malgerud förslag att bifalla motionen. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Reservation
Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Jo-
hansson (FÖL) reserverar sig mot beslutet. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Motion gällande bostäder till Borgholms kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 
Under förra mandatperioden, i samband med den stora inflyttningen med nyanlända, kunde man se 
ett starkt ökat behovet av hyresrätter. Som en följd av detta tillstyrkte dåvarande KSAU enhälligt att 
avsätta 16 mkr för byggnation av hyresrätter. Dessa skulle, på initiativ från M och FÖL, placeras i 
Rälla och Löttorp då det var svårare att motivera externa aktörer att investera på dessa mindre orter. 
Något som också beslutades.  
 
Rälla är färdigbyggt och nu har majoriteten planerat för ytterligare hyresfastigheter i Rälla genom att 
avsätta medel i budgeten för 2020 med motiveringen att efterfrågan är så stor där. Löttorp är 
fortfarande i projekteringsstadiet då det inte tycks finnas någon formell bostadskö där. Men vi ska 
minnas att innan arbetet med fastigheterna påbörjades i Rälla fanns ingen uttalad bostadskö där 
heller. Med utbudet kom efterfrågan! 
 
 
Förslag  
I detta ser vi nu att det de facto finns en bostadsmarknad som fungerar i Rälla. Vi anser därmed ska 
att våra privata investerare ska sköta denna vidareutveckling precis som i Borgholms tätort där en rad 
investerare f.n. bygger/projekterar nya bostäder. Näringslivet i vår kommun med omnejd bör få 
utveckla och förvalta detta område, inte kommunen.  
  
Oppositionspartierna vill att kommunen snarast möjligt säljer fastigheterna i Rälla för att bidra till 
kommunens finansieringsmöjligheter och i detta fall specifikt för att finansiera projekteringen av alla 
pågående detaljplaner. Däremot ser vi att arbetet med hyresfastigheter i Löttorp fortgår enligt tidigare 
beslut.  
  
Vi yrkar därför att: 

● så snart möjligt sälja hyresrätterna i Rälla när så bedöms lämpligt (före eller efter budgeterad 
byggnation). 

 
 
Den samlade oppositionen genom 
Carl Malgerud (M) 
Torbjörn Johansson (FÖL) 
Marwin Johansson (KD) 
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§ 102 Dnr 2019/231 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administrationen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen då kommunchefen genom antagen instruktion redan har upp-

draget att organisera kommunens administration och revisorerna har uppdra-
get att granska kommunens verksamheter.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-11-06

-  att kommunfullmäktige beslutar låta göra en opartisk, förutsättningslös och 
grundlig översyn över den kommunala administrationen med syfte att kunna 
rensa bort alla tjänster som inte behövs för vår kommuns kärnverksamheter el-
ler för annan väsentlig service för kommunmedborgarna.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-11-18 § 214 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 214 lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 123 Motion (Per Lublin ÖP) - över-
syn av kommunala administrationen.

Bedömning
Av antagen instruktion för kommunchefen framgår ”att kommunchef ansvarar för 
att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommunstyrelsens 
förvaltning”. 

Av instruktionen framgår även att kommunchefen har ”att utveckla kommunen som 
organisation, verksamhet och territorium”, samt ”att kommunchef har en drivande 
och samordnande roll i utvecklingen av kommunens organisation, verksamheter 
samt som geografiskt område”.

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att ”Styrelsen är anställande myndighet 
för samtlig personal i kommunen”.

Under de senaste åren har omorganisationer pågått inom hela kommunen som in-
neburit att ett flertal nya befattningar med nya benämningar tillskapats samtidigt 
som gamla tagits bort, både inom vård, skola och omsorg samt även inom kom-
munstyrelsens förvaltning.
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Nya arbetsuppgifter har lagts på kommunen vilket inneburit att ansvariga personer 
för dessa tjänster har fått andra benämningar på sina befattningar än vad som varit 
tidigare; Informatör har blivit kommunikatör. Teknisk chef har blivit tillväxtchef och 
mark- och exploateringsstrateg. Stadsarkitekt – samhällsplanerare, Näringslivschef 
- näringslivsutvecklare. Personalchef har blivit HR-chef osv. 

Benämningarna följer Sveriges Kommuner och Regioners kommunala befattnings-
koder och är vedertagna i den kommunala sfären och följer utvecklingen av kom-
munala verksamheten.

Kommunfullmäktige godkänner genom budget varje år personalkostnaden för den 
kommunala organisationen. Kommunchefen har därefter ansvar att organisera 
verksamheten utifrån antagen budget.

Revisorerna har att granska kommunens verksamhet.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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